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Shinta Dewi Anggraini. 0611033029. Pengaruh Penambahan Konsentrasi 
Daun Pandan Wangi (Pandanus  amaryllifolius Roxb.) dan Lama 
Pemanasannya pada Pembuatan Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan.  (Kajian 
Konsentrasi dan Lama Pemanasan Daun Pandan Wangi). SKRIPSI 
Pembimbing : 1. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS   
  2. Arie Febrianto Mulyadi, STP, MP.       
     

RINGKASAN 

Gula palma adalah semua gula yang dibuat dari bahan dasar nira tanaman 
palma ( aren, siwalan, kelapa dan nipah) baik dalam bentuk gula sirup, gula cetak, 
maupun gula semut. Tanaman palma yang paling banyak menghasilkan gula 
adalah tanaman kelapa sehingga masyarakat menyebutnya  gula kelapa. Jawa 
Timur adalah 10 besar daerah penghasil tanaman ini dengan luas perkebunan 
sekitar 289.397 ha. Sentra produsen gula cetak kelapa menyebar hampir di seluruh 
kabupaten di Jawa Timur salah satunya kabupaten Blitar dengan luas 19.685 ha. 
Permasalahan kemudian yang dihadapi oleh para pengrajin gula cetak kelapa 
adalah pemanfaatan gula kelapa subgrade yang dihasilkan. Tujuan  dari penelitian 
ini adalah pemanfaatan gula cetak kelapa subgrade menjadi sirup gula kelapa 
dengan aroma alami yaitu daun pandan wangi. Untuk itu diperlukan penelitian 
untuk menentukan konsentrasi dan lama pemanasannya serta mengetahui kualitas 
sirup yang dihasilkan. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2010 di 
Laboratorium Teknologi Agrokimia, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Metode yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Kelompok Faktorial dengan 2 faktor, faktor pertama 
adalah massa pandan (M), faktor kedua adalah lama pemasakan (T). Pengujian 
terdiri dari uji fisik dan kimia yang meliputi  total padatan terlarut (TPT), total 
gula, dan kadar abu. Sedangkan uji organoleptik meliputi aspek warna, aroma, dan 
rasa yang diuji oleh 5 panelis ahli. Hasil uji ini akan digunakan sebagai penentuan 
alternative terbaik. Analisa data menggunakan analisis ragam (ANOVA) selang 
kepercayaan 95% dan data hasil organoleptik dengan metode statistic Uji 
Friedman menggunakan software SPSS 15.0 for windows. 

Hasil penelitian menunjukkan alternatif terbaik pada perlakuan kadar 
pandan 10% dan lama pemanasannya 7,5 menit dengan nilai produk sebesar 1,43 
(Indeks efektivitas). Sedangkan  parameter produknya untuk TPT sebesar 73.5%, 
Total Gula 66.82%, Kadar Abu 2.39%. Hasil penilaian panelis untuk aspek warna 
sebesar 3,4 (netral), aspek aroma 3,6 (menyukai) dan aspek rasa sebesar 4 
(menyukai). Jika dibandingkan dengan SII mutu sirup, semua hasil diatas telah 
memenuhi syarat mutu SII sirup. 

Kata Kunci : gula kelapa subgrade, daun pandan wangi, sirup gula kelapa 

 
 
 
 



 

 

Shinta Dewi Anggraini. 0611033029. The Influence of Concentration Adding 
of Sweet Pandan Leaves (Pandanus  amaryllifolius Roxb.) and the duration 
of Heating in Making Java Sugar Syrup Which Has Pandan Smell.  
(Concentration report and time allocation of Sweet Pandan Leaves).  Minor 
Thesis  
Advisors : 1. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS   

      2. Arie Febrianto Mulyadi, STP, MP.       
     

SUMMARY 
Palm sugar is all sugar which is made from coconut sap of palm tree ( 

aren, siwalan, coconut and nipah) including in the form of sugar syrup, mold 
sugar or ant sugar. Palm tree which the most produced sugar is coconut trees so 
people called it as coconut sugar. East Java is the biggest tenth areas which can 
produce this plant, with the wide of plantation is  about 289.397 ha. The central 
producer of square coconut sugar spread almost in the whole regency of East Java 
one of them was Blitar Regency broadly 19.685 ha. Problems, then which were 
faced by sugar producer of square coconut sugar was utilization of coconut sugar 
subgrade that was produced. The aim of this study was the utilization of square 
coconut sugar subgrade be coconut sugar syrup with natural smell that was sweet 
pandan leaves. For that, it was needed experiments to determine concentration and 
its time allocation, and know the syrup quality that was produced. 

This study was conducted in October till December 2010 at Agrokimia of 
Technology Laboratory, Department of Industrial Agriculture Technology, 
Faculty of Agriculture Technology, University of Brawijaya. The experimental 
design used was Randomize Block Design with 2 factors, first factor was the 
weight of pandan (M), second factor was time allocation of processing (T). the 
test consisted of physical test and chemistry which included solutal density (TPT), 
the total of sugar and dust level. Beside organoleptik test including color, smell, 
and taste aspects which were tested by 5 expert panelists. The test result would be 
used as the best alternative determined. Data analysis was using analyzing types  
(ANOVA) while the beliefs 95% and data result of organoleptik with statistics 
method Friedman Test using software SPSS 15.0 for windows. 

The result study showed the best alternative in the treatment of pandan 
degree 10% and the heating time allocation around 7,5 minutes with values 
product about 1,43 (effectively Index). While its parameter product for TPT was 
73.5%, Total of sugar 66.82%, ash degree 2.39%. The panelists’ report for colour 
aspect was 3,4 (neutral), smell aspect 3,6 (like) and taste aspect from about 4,0 
(like). If it was comparation with SII mutu sirup No. 0153-77 All results above 
had fulfilled quality SII syrup. 

  
Key words: subgrade java sugar, sweet pandanus, java sugar syrup 
 
 

 
 
 
 



 

 

KATA PENGANTAR 
 

 Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Penambahan Konsentrasi Daun Pandan Wangi  

(Pandanus amaryllifolius Roxb.) dan Lama Pemanasannya pada Pembuatan Sirup 

Gula Kelapa Aroma Pandan (Kajian Konsentrasi dan Lama Pemanasan)”. 

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Teknologi Pertanian. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan 

Terima Kasih  yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS, Bapak Arie Febrianto Mulyadi, STP, 
MP, Bapak Dr. Ir. Wignyanto, MS, Bapak Mas’ud Effendi, STP, MP. 
Selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah bersedia 
memberikan saran, bimbingan, ilmu dan pengetahuan kepada Penulis. 

2. Bapak Sutrisno, ST (alm), dan semua Laboran di Jurusan Teknologi Industri 
Pertanian atas masukan dan bantuannya kepada penulis. 

3. Seluruh jajaran dosen pengajar, staf  dan karyawan/karyawati di Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian khususnya, dan di Fakultas Teknologi 
Pertanian umumnya. 

4. Keluargaku, Ayi-Mom-Dhoni, keluarga besarku, dan keluarga besar Moses 
Ahoinnai, ST. Atas doa, dukungan moral maupun spiritual, dan kasih sayang 
yang tak terhingga kepada penulis. 

5. Sahabat karibku Dwi Imama Mulistari, STP, Rahma Dewi A, STP, Safira 
Aziz, STP, dan Revi Anggita, STP.  

6. Teman-teman seperjuangan TIP’06, Semua pihak yang telah membantu 
yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu hingga terselesaikannya 
karya kecil ini. Semangat  dan terus berjuang!!!! 

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penulis 
maupun semua pihak yang membutuhkan, serta diberikan ridlo dari Allah SWT. 

       
      Malang,    Juni 2011 
    

                Penulis  
 

 

 



 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Sidoarjo pada tanggal 2 April 1988 dari ayah yang 

bernama Moch. Nafsin dan Ibu Nur Aini. Penulis menyelesaikan pendidikan 

Sekolah Dasar di SDN Gedang 2 Porong pada tahun 2000, kemudian 

menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertamanya di SLTPN 1 Porong pada 

tahun 2003, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Sidoarjo 

pada tahun 2006. Pada tahun 2006, Penulis melanjutkan studi S1 Teknologi 

Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang 

melalui jalur Seleksi Penerimaan Minat dan Kemampuan (SPMK) dan dinyatakan 

lulus pada tahun 2011. 

  Pada masa pendidikannya, Penulis aktif sebagai Asisten Laboratorium di 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian diantaranya Laboratorium Teknologi 

Agrokimia pada mata kuliah Pengetahuan Bahan Agroindustri. Selain itu, Penulis 

juga berkesempatan menjadi asisten pelatihan yang diadakan oleh pihak jurusan 

(ABEC). 

Disamping itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. 

Dalam bidang organisasi, penulis pernah menjadi sekeretaris bidang IV Himpunan 

Teknologi Industri Pertanian pada periode 2007-2008. Bidang Penelitian dan 

Pengembangan Agritech Research and Study Club (ARSC) periode 2007-2008. 

Ketua Regional Timur dalam Forum Agroindustri Indonesia (Foragrin) periode 

2008-2010.  Pada tahun 2007-2008 bergabung dalam UKM Seni Fakultas Bidang 

Teater dan Tari Kontemporer. Serta kepanitiaan berbagai kegiatan yang diadakan 

pihak jurusan, fakultas maupun universitas dari skala regional hingga nasional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR ISI 

 

 

DAFTAR ISI ......................................................................................................   i 

DAFTAR TABEL .............................................................................................   iii 

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................   iv 

DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................   v 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ..............................................................................................   1 

1.2 Rumusan Masalah .........................................................................................   3 

1.3 Tujuan ...........................................................................................................   3 

1.4 Manfaat .........................................................................................................   3 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Potensi Bahan Baku ......................................................................................   4 

2.2 Gula Kelapa ...................................................................................................   5 

2.3 Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) ................................   6 

2.4 Sirup ..............................................................................................................   8 

2.5 Sirup Gula Kelapa  ........................................................................................  10 

2.6 Proses pembuatan Sirup Gula Kelapa ...........................................................  11 

2.7 Bahan Penyerap (adsorben)...........................................................................  13 

      2.7.1 Bentonit................................................................................................. 14 

2.8 Evaporasi .......................................................................................................  15 

2.9 Penelitian Pendahuluan................................................................................... 16 

2.10 Hipotesis....................................................................................................... 17 

 



 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian ......................................................................   18 

3.2 Alat Dan Bahan Penelitian ............................................................................   18 

3.2.1 Alat .......................................................................................................   18 

3.2.2 Bahan ...................................................................................................   18 

3.3 Batasan Masalah ...........................................................................................   18 

3.4 Tahapan Penelitian ........................................................................................   19 

3.4.1 Studi Pustaka ........................................................................................   21 

3.4.2 Identifikasi Masalah............................................................................... 21 

3.4.3 Percobaan Pendahuluan......................................................................... 21 

3.4.4 Penentuan Rancangan Percobaan..........................................................  22 

3.5  Pelaksanaan Penelitian  ................................................................................   23 

3.5.1 Pembuatan Sirup Gula Alami Aroma Pandan.......................................  23 

3.5.2 Uji Fisik dan Kimia...............................................................................  26 

3.5.3 Uji Organoleptik dan Pemilihan Alternatif Terbaik..............................  26 

3.6  Analisa Data .................................................................................................   27 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Bahan Baku Gula Cetak Kelapa ..............................................   28 

4.2 Karakteristik Daun Pandan Wangi ................................................................   29 

4.3 Hasil Penelitian dan Kualitas Sirup ..............................................................   30 

4.3.1 Total Padatan Terlarut ..........................................................................   31 

4.3.2 Total Gula ............................................................................................   33 

4.3.3 Kadar Abu ............................................................................................   36 

4.4 Organoleptik………………………………………………………………...  42 

      4.4.1 Warna…………………………………………………………………. 42 

      4.4.2 Aroma…………………………………………………………………. 43 



 

 

      4.4.3 Rasa…………………………………………………………………… 46 

4.5 Pemilihan Perlakuan Terbaik……………………………………………….. 47 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan ...................................................................................................   51 

5.2 Saran ..............................................................................................................   51 

 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................   52 

DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................   55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                          Teks                                                       Halaman 

 

1. Standar Mutu Sirup Berdasarkan SII ..................................................................  9 

2. Karakteristik Mutu Sirup Gula Kelapa ............................................................   11 

3. Karakteristik Bahan Baku Gula Cetak Kelapa .................................................   28 

4. Kadar Daun Pandan Wangi pada Beberapa Perlakuan ....................................   30 

5. Rerata Kadar TPT Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan  ....................................   31   

6. Nilai TPT Beberapa Merk Sirup .....................................................................   32 

7. Rerata Total Gula Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan...................................... 33 

8. Rerata Kadar Abu Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan...................................... 37 

9. Perbandingan Mutu Gula Cetak UKM dengan SII........................................... 40 

10. Perbandingan Mutu Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan dengan SII..............  40 

11.Rerata Penilaian Panelis terhadap Warna Sirup Gula Kelapa Aroma 
Pandan................................................................................................................42 

12.Rerata Penilaian Panelis terhadap Aroma Sirup Gula Kelapa Aroma 
Pandan............................................................................................................... 45 

13.Rerata Penilaian Panelis terhadap Rasa Sirup Gula Kelapa Aroma 
Pandan................................................................................................................47 

14. Pembobotan Kriteria Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan.................................48 

15. Urutan Nilai Produk masing-masing Perlakuan...............................................49 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                                              Teks                                               Halaman 

 

1. Diagram Alir Penelitian ....................................................................................  20 

2. Diagram Alir Diagram Alir Proses Pembuatan Sirup Gula Kelapa Aroma  
Pandan Skala Laboratorium………………………………………………….. 
……….25 

4. Grafik Rerata Total Gula Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan ...........................  35 

5. Grafik Rerata Kadar Abu  Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan.......................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                                           Teks                                                Halaman 

1. Lembar Analisa Prosedur Percobaan ...............................................................   55 

2. Lembar Analisa Uji Organoleptik .....................................................................  58 

3. Prosedur Perhitungan Indeks Efektivitas ..........................................................  60 

4. Data Analisa Ragam ..........................................................................................  61 

5. Data Nilai Uji Organoleptik dan Nilai Efektivitas ............................................  68 

6. Data Tingkat Kepentingan ................................................................................  71 

7. Uji Friedman .....................................................................................................  72 

8. Daftar Nama Panelis .........................................................................................  78 

9. Gambar Proses Penelitian……………………...…………………………….. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan sirup gula di Indonesia semakin meningkat seiring dengan 

perkembangan industri penggunaanya, yaitu industri makanan dan minuman. 

Adanya kebutuhan akan sirup gula dalam negeri yang belum terpenuhi, serta 

ketersediaan bahan baku sirup gula yang cukup melimpah merupakan suatu 

peluang untuk memproduksi sirup gula. Sementara itu, untuk mengurangi impor 

gula tebu, maka produksi gula tebu dalam negeri perlu terus dipacu, di samping 

mencari alternatif bahan pemanis lain sebagai substitusi gula tebu, di antaranya 

dengan mengembangkan gula palma dari nira tanaman palma. Gula palma adalah 

semua gula merah yang dibuat dari bahan dasar nira tanaman palma (aren, 

siwalan, kelapa dan nipah) baik dalam bentuk gula sirup, gula cetak maupun gula 

semut  (Rao et al., 2008).  

Diantara tanaman palma yang paling banyak menghasilkan gula adalah 

tanaman kelapa. Ditinjau dari segi sosial dan ekonomi, gula kelapa mempunyai 

peranan yang cukup tinggi yaitu sebagai bahan pokok yang banyak dikonsumsi 

oleh lapisan masyarakat antara lain untuk obat - obatan tradisional, rempah - 

rempah, aneka olahan minuman, makanan serta dalam industri kecap.  

Permasalahan yang timbul bagi UKM sentra produsen gula kelapa dalam 

rangka pengembangan industri gula kelapa adalah pemanfaatan gula kelapa 

subgrade yang selama ini sebatas diolah menjadi bahan baku pembuatan kecap. 

Sehingga pengembangannya kurang meluas. Selain itu, belum ada penelitian 



 

 

tentang penggunaan daun pandan wangi sebagai aroma alami pada pembuatan 

sirup gula kelapa. 

Salah satu alternatif pengembangan bentuk dan rasa gula cetak kelapa dari 

produk subgrade adalah dengan memperbaiki bentuk dan cita rasa produk gula 

cetak kelapa subgrade ke arah sirup gula kelapa beraroma alami, aroma alami 

yang dipilih yaitu daun pandan wangi. Salah satu kelebihan dalam penggunaan 

bahan alami adalah kecenderungan masyarakat yang lebih suka mengkonsumsi 

bahan – bahan alami. Disamping itu, daun pandan wangi lebih dikenal masyarakat 

dan mudah didapat.  Sedangkan  kandungan kimia seperti alkaloid, saponin, 

flavoida, tanin, polifenol pada daun pandan wangi berkhasiat sebagai tonikum, 

penambah nafsu makan dan penenang, mengatasi lemah saraf (neurasthenia), 

rematik, dan pegal linu. Selain memberikan rasa manis (tapi rendah kalori), gula 

kelapa memiliki banyak manfaat kesehatan dibandingkan gula tebu karena 

kandungan garam mineral, kaya nutrisi, dan bermanfaat untuk mengatasi anemia, 

batuk, typhus, dan sebagainya (Sukandar, 2007) 

Salah satu kelebihan bentuk sirup yaitu memiliki daya simpan dalam 

waktu yang relatif lama dan  lebih cepat larut dalam air serta praktis untuk 

digunakan. Selain itu, dengan adanya inovasi penambahan aroma dan rasa alami 

pandan dari sirup gula kelapa ini diharapkan akan diminati dan digunakan untuk 

berbagai kebutuhan. Fungsi utama daun pandan dalam sirup gula kelapa adalah 

flavouring dengan tidak merubah warna larutan, sehingga warna yang dihasilkan 

adalah warna gula kelapa alami sedangkan aromanya dari daun pandan wangi. 

Oleh karena itu, untuk menghasilkan sirup gula kelapa aroma pandan  

dengan komposisi yang tepat diperlukan penelitian mengenai penentuan 



 

 

konsentrasi daun pandan  dan lama pemasakannya agar  didapatkan sirup gula 

kelapa aroma pandan yang memenuhi SII mutu sirup. 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Berapakah konsentrasi daun pandan yang diberikan dan waktu optimal 

pemasakan dalam pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan ? 

2. Bagaimana kualitas produk sirup gula kelapa aroma pandan yang dihasilkan 

dibandingkan dengan SII mutu sirup? 

1.3 Tujuan  

1. Menentukan konsentrasi daun pandan yang tepat dan waktu optimal 

pemasakan sehingga dihasilkan sirup gula kelapa aroma pandan.  

2. Mengetahui kualitas produk sirup gula kelapa aroma pandan yang dihasilkan 

dibandingkan dengan SII mutu sirup. 

1.4 Manfaat 

1. Mendapatkan konsentrasi daun pandan yang tepat dan waktu optimal 

pemasakan untuk komposisi sirup gula kelapa aroma pandan. 

2. Membandingkan kualitas produk akhir sirup gula kelapa aroma pandan 

dengan SII mutu sirup. 

3. Meningkatkan nilai tambah gula cetak kelapa subgrade dengan teknologi 

pengolahan sederhana menjadi produk sirup gula kelapa aroma pandan 

 

 

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Potensi Bahan Baku 

Gula palma adalah semua gula yang dibuat dari bahan dasar  nira tanaman 

palma (aren, siwalan, kelapa, dan nipah) baik dalam bentuk gula cetak maupun 

gula semut. Diantara tanaman palma yang paling banyak menghasilkan gula 

adalah tanaman kelapa. Menurut Palungkun (1992), tanaman kelapa di Indonesia 

merupakan terbanyak di dunia, menyusul Filipina. Luas areal tanaman kelapa pada 

tahun 1990 mencapai 3.334.000 ha, dari areal tersebut sebanyak 97,4% merupakan 

perkebunan rakyat.  

Di Jawa Timur, komoditi kelapa diusahakan oleh Perkebunan Rakyat (PR), 

Perkebunan Besar Negara (PTPN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Jawa 

Timur termasuk 10 besar daerah penghasil kelapa di Indonesia. Sentra pertanaman 

kelapa pada perkebunan rakyat di Jawa Timur seluas 289.397 ha. Terbagi atas 

Kabupaten Sumenep 51.250 ha, Banyuwangi 25.574 ha, Pacitan 25.478 ha, Blitar 

19685 ha, Tulungagung 18.132 ha, Trenggalek 15.804 ha dan Malang 14.443 ha 

dan sisanya menyebar di 26 Kabupaten atau Kota lainnya (DISBUNJATIM, 

2009).  

Jika dalam 1 ha terdapat 150 pohon kelapa dan satu pohon mampu 

menghasilkan nira rata-rata 10 L/ hari (Bungaran, 2008), maka potensi bahan baku 

nira kelapa di Jawa Timur adaah 433,50 juta l/hari. Jika diasumsikan hanya 10 % 

saja dari pohon kelapa yang bisa disadap, maka ada 43.35 juta liter nira  perhari. 



 

 

Menurut penelitian Mulistari (2010), 25 liter nira kelapa dapat 

menghasilkan 4 kg gula cetak kelapa, artinya dari setiap liter nira kelapa dapat 

dihasilkan rata-rata sebanyak 0,16 kg gula kelapa. Sehingga potensi nira kelapa di 

Jawa Timur sebesar 43,35 juta liter/hari dapat digunakan untuk memproduksi gula 

cetak sebanyak 6.936 ton/hari.   

2.2 Gula Kelapa 

Di Indonesia gula kelapa adalah salah satu bahan pokok yang digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah tangga atau dalam industri 

makanan dan minuman, seperti dalam pembuatan kecap, jenang dan dodol. Gula 

kelapa banyak digunakan manusia sebagai pengganti gula pasir, sebagai penguat 

rasa, penguat khasiat minuman kesehatan dan memperkuat tampilan fisik 

makanan. Gula kelapa memiliki beberapa kandungan gizi seperti serat pada warna 

coklatnya, kalori, kalsium, protein kasar, mineral, vitamin, dan senyawa-senyawa 

yang berfungsi menghambat penyerapan kolesterol disaluran pencernaan. Hal 

inilah yang membuat gula kelapa memiliki nilai gizi yang lebih tinggi 

dibandingkan jenis gula lainnya (Anonymous, 2005). 

Komposisi tersebut menyebabkan gula kelapa mempunyai cita rasa yang 

khas, disamping rasa manis juga terasa gurih. Nilai gizi dari gula kelapa ini lebih 

baik bila dibandingkan dengan gula yang lainnya, karena gula kelapa mengandung 

protein dan lemak yang lebih besar sehingga cita rasanya lebih enak (Rao dan 

Lakshminarayana, 1999).  Cita rasa yang khas ini menyebabkan gula kelapa 

banyak digunakan dalam industri-industri tertentu yang sebagian besar 

menggunakan gula kelapa sebagai bahan dasarnya, diantaranya : industri kembang 



 

 

gula, industri pembuatan jenang dan dodol, industri pembuatan kecap, dan 

sebagainya (Apriyantono, dkk.  2002). 

Kualitas gula kelapa dipasaran ada 3 macam, yaitu kualitas super, A, dan 

B.  kualitas super adalah gula kelapa yang keras dan warnanya kuning kecoklatan, 

kualitas A adalah gula kelapa yang berwarna coklat kehitaman, dan kualitas B 

adalah gula kelapa yang teksturnya agak lembek dan warnanya kuning kecoklatan 

(Susanto, 1998) sedangkan bentuk gula kelapa di pasaran ada 4 macam, yaitu gula 

batok, gula kotak, gula bumbung, dan gula semut. Gula batok ini bentuknya 

seperti tempurung kelapa, gula kotak berbentuk empat persegi panjang, dan gula 

bumbung berbentuk silinder. Sedangkan gula semut bentuknya seperti gula pasir 

akan tetapi strukturnya agak kasar dan warnanya kuning kecoklatan. 

2.3 Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxburgh) 

Pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) atau biasa disebut pandan 

saja adalah jenis tumbuhan monokotil dari family Pandanaceae. Daunnya 

merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara-

negara Asia Tenggaralainnya. Di beberapa daerah, tanaman ini dikenal dengan 

berbagai nama antara lain: Pandan Rampe, Pandan Wangi (Jawa); Seuke Bangu, 

Pandan Jau, Pandan Bebau, Pandan Rempai (Sumatera); Pondang, Pondan, Ponda, 

Pondago (Sulawesi); Kelamoni, Haomoni,Kekermoni, Ormon Foni, Pondak, 

Pondaki, Pudaka (Maluku); Pandan Arrum (Bali), Bonak (Nusa Tenggara) 

(Anonymous, 2006). 

Pandan wangi merupakan tumbuhan berupa perdu dan rendah, tingginya 

sekitar dua meter. Batangnya menjalar, pada pangkal keluar berupa akar. Daun 

berwarna hijau kekuningan, diujung daun berduri kecil, kalau diremas daun ini 



 

 

berbau wangi. Tumbuhan ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di 

tepi tepi selokan yang teduh.  

Daun tunggal, duduk, dengan pangkal memeluk batang, tersusun berbaris 

tiga dalam garis spiral. Helai daun berbentuk pita, tipis, licin, ujung runcing, tepi 

rata, bertulang sejajar, panjang 40 - 80 cm, lebar 3 - 5 cm, berduri tempel pada ibu 

tulang daun permukaan bawah bagian ujung-ujungnya, warna hijau dan berbau 

wangi. Beberapa varietas memiliki tepi daun yang bergerigi. Bunga majemuk, 

bentuk bongkol, warnanya putih. Berakar gantung, dengan akar tinggal dan akar 

gantungnya, tumbuh menjalar, hingga dalam waktu singkat akan merupakan 

rumpun yang lebat. Perdu tahunan, tinggi 1-2 m. Batang bulat dengan bekas 

duduk daun, bercabang, menjalar, akar tunjang keluar di sekitar pangkal batang 

dan cabang. Buahnya buah batu, menggantung, bentuk bola, diameter 4 - 7,5 cm, 

dinding buah berambut, warnanya jingga.  

Perbanyakan dengan pemisahan tunas-tunas muda, yang tumbuh di antara 

akar-akarnya.  Menurut Asmorodewi (2009) Sistematika taksonomi tanaman ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  

Kingdom : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Liliopsida 

Ordo   : Pandanales 

Famili   : Pandanaceae 

Genus   : Pandanus 

Spesies  : Pandanus amaryllifolius Roxb. 



 

 

Pandan merupakan segolongan tumbuhan monokotil dari genus Pandanus, 

sebagian besar anggotanya merupakan tumbuhan pantai di daerah tropika. 

Anggota tumbuhan ini dicirikan dengan daun yang memanjang (seperti daun 

palem) dan seringkali tepinya bergerigi, akarnya besar dan memiliki akar tunjang 

yang menopang kuat. Ukuran tumbuhan ini bervariasi dari 50 cm – 5 m 

(Asmorodewi, 2009). 

Kandungan alkaloid, saponin, flavoida, tanin, polifenol pada daun pandan 

berkhasiat sebagai tonikum, penambah nafsu makan dan penenang, mengatasi 

lemah saraf (neurasthenia), rematik, dan pegal linu (Van, dkk. 2005). 

Gusman dan Siesmonsma (1999) mengemukakan bahwa daun pandan 

wangi mengandung minyak atsiri, terdiri dari 6-42% hidrokarbon seskuiterpen 

dan 6% monoterpen linalool, dan 10% senyawa aromatic berupa 2-asetil-1-pirolin. 

Senyawa ini merupakan senyawa aromatik terbanyak dalam daun pandan wangi. 

Hasil penelitian Sukandar (2007) menunjukkan pandan wangi merupakan spesies 

tumbuhan dari genus Pandanaceae penghasil minyak atsiri. Minyak atsiri dari 

distilat daun pandan wangi ini mngandung senyawa  3-metil 2 (5H) furanon, 3-

alil-6-metoksifenol, dietil ester 1,2- benzenadikarbosilat, dan 1,2,3-propanetril 

ester asam dodekanoat. 

 

2.4 Sirup 

Sirup merupakan produk yang berasal dari sari buah yang kemudian 

ditambahkan gula, asam, dan bahan pengawet (Cruess, 1979). Kandungan gula 

yang terdapat pada sirup berkisar antara 50% hingga 80% (Anonymous, 2008). 

Dalam Standar Industri Indonesia disebutkan bahwa sirup adalah larutan pekat 



 

 

dengan atau tanpa penambahan bahan makanan yang diinginkan. Dalam 

penggunaannya, sirup disuplementasikan dengan flavour, zat warna, asam, serta 

distabilkan dengan pengawet. 

Dilihat dari kepekatan gulanya, minuman ringan dibagi menjadi dua yaitu, 

minuman siap diminum (limun) dan minuman yang masih memerlukan 

pengenceran sebelum diminum (sirup). Sirup biasanya diencerkan dengan 

perbandingan 1:4 sebelum diminum. Standar mutu sirup berdasarkan SII dapat 

dilihat pada Tabel 1, Anonymous, (1986). 

Tabel 1. Standar Mutu Sirup berdasarkan SII 

Komponen Satuan Persyaratan 
Kadar gula % Mutu I:minim 65%, Mutu II:minim 55% 
Pemanis buatan % Tidak boleh ada 
Zat warna  Yang diizinkan 
Bahan Pengawet Mg/kg Max 1000 
Logam   
Timbal (Pb) Mg/kg Max 1 
Tembaga (Cu) Mg/kg Max 10 
Seng (Zn) Mg/kg Max 25 
Arsen (As) Mg/kg Max 1 
Mikroba   
Jumlah bakteri Kol/ml Max 100 
Golongan Coli Kol/ml Max 3 
Kapang dan khamir Kol/ml Max 10 

 

Standar mutu untuk sirup berdasarkan SII adalah mengandung gula 

(jumlah sukrosa dan gula invert yang dihitung sebagai sukrosa) minimum 65% 

untuk mutu I, 60%-65% untuk mutu II, dan 55%-60% untuk mutu III, 

mengandung zat pewarna dan zat pengental yang diperbolehkan untuk makanan. 

Tidak menggunakan pemenis buatan (sakarin, dulcin, garam-garam siklamat). 

Bahan pengawet asam benzoat (garam-garam Na, K) maksimum 1000 mg/kg 



 

 

(sebagai asam benzoat). Asam salisilat dan logam-logam berbahaya (Cu, Hg, Mg, 

Pb, dan As) negatif. 

Salah satu sifat yang menentukan kualitas sirup adalah tingkat kestabilan 

sirup terhadap kekeruhan. Adanya pemisahan fraksi padatan dengan cairan harus 

dihindari karena akan menyebabkan kenampakan sirup menjadi kurang menarik. 

Sirup yang diharapkan adalah mempunyai aroma dan kenampakan baik. Menurut 

Dewayani, dkk (2005), kestabilan suspensi ditentukan dengan cara mengamati 

pemisahan suspensi.  

Cruess (1979) menggolongkan gula sirup ke dalam empat kelompok 

makanan. Kelompok sirup tersebut antara lain : 

- Sirup encer sekali (light syrup) dengan kandungan gula 11-13,9o Brix. 

- Sirup encer (medium syrup) dengan kandungan gula antara 14-19,9o Brix. 

- Sirup kental (heavy syrup) dengan kandungan gula antara 20-23,9o Brix. 

- Sirup kental sekali (extra heavy syrup) dengan kandungan gula ≥24o Brix. 

2.5 Sirup Gula Kelapa 

Sirup gula kelapa adalah produk yang berupa cairan yang dihasilkan pada 

proses evaporasi pada pembuatan gula kelapa. Sirup gula kelapa yang dihasilkan 

harus memenuhi standar produk sirup yang lain seperti memiliki derajat brix 

sebesar ±70o dan berat jenis 1,33 (Anonymous, 2005).  Sirup gula kelapa memiliki 

kadar gula yang sangat tinggi (70%) dan pH (di bawah 4,0). Kondisi ini membuat 

sirup gula kelapa dapat di simpan lama tanpa penambahan bahan kimia lainnya 

dan tanpa sterilisasi (Winarno, 1998). Keadaan ini cenderung membuat sirup gula 



 

 

kelapa relatif aman dari kerusakan mikroorganisme. Adapun kualitas mutu yang 

telah ditetapkan untuk produk sirup gula kelapa dapat ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik Mutu Sirup Gula Kelapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Anonymous (2005)  
 
        
2.6  Proses Pembuatan Sirup Gula Kelapa 

Sari buah pekat (sirup), yaitu cairan yang dihasilkan dari pengepresan 

daging buah dan dilanjutkan dengan proses pemekatan, baik dengan cara 

pendidihan biasa maupun dengan cara lain seperti penguapan dengan hampa 

udara, dan lain-lain. Sirup ini tidak dapat langsung diminum, tetapi harus 

diencerkan dulu dengan air (Anonymous, 2008). 

Pembuatan sirup gula kelapa melalui tahap reprosesing, yaitu pengolahan 

kembali gula cetak menjadi gula cair yang kental dengan proses pemasakan 

hingga dihasilkan sirup sesuai dengan standar mutu SII. Tahapan proses 

pembuatan sirup gula kelapa adalah sebagai berikut : 

1.Pelarutan 

 Gula cetak yang akan dibuat sirup umumnya memiliki tekstur yang keras 

dan padat. Reprosesing bertujuan untuk mengubah sruktur gula cetak menjadi 

gula cair dengan cara perebusan dalam air mendidih sampai terbentuk larutan gula 

cair yang merata dengan tingkat kepekatan tertentu. 

Uraian Persyaratan 
Aroma Aroma gula pekat 
Warna Coklat  
Kadar gula 70% 
Bahan pengawet benzoat (jika dibutuhkan) Max 250mg/kg 
Asam salisilat Negatif 
Logam berbahaya Negatif 



 

 

2. Pemasakan 

Proses pemasakan bertujuan untuk memekatkan larutan gula dengan cara 

mengurangi kandungan air melalui proses penguapan (evaporasi). Menurut Earle 

(1981), tujuan dari penguapan adalah untuk memekatkan larutan encer, sehingga 

diperoleh larutan dengan kepekatan yang diharapkan. Ketika proses penguapan 

berlangsung, bahan cair yang tertinggal menjadi lebih pekat dan karena oleh 

peningkatan kepekatan ini maka suhu didih meningkat. Alat yang digunakan 

dalam proses penguapan biasanya adalah evaporator. 

Menurut Arisworo (2006), semakin luas permukaan wadah (evaporator), 

maka semakin cepat proses penguapannya. Selain itu kecepatan penguapan 

diengaruhi oleh suhu, angin, dan kelembaban udara. Jenis evaporator dibedakan 

sesuai dengan metode pengeringannya dan hasil akhir yang didapat, antara lain : 

a. Vacum evaporator 

Menurut Harini (2008), vacum evaporator adalah sebuah alat untuk 

memanaskan cairan dingin pada sebuah pipa vakum dengan menggunakan uap. 

Evaporator ini merupakan evaporator tunggal yang bekerja sendiri. Karena hal ini, 

evaporator membutuhkan energi yang cukup besar dalam prosesnya. Meskipun 

energi yang dibutuhkan cukup besar, tetapi suhu yang digunakan pada proses ini 

dalah suhu yang rendah. 

b. Open pan evaporator 

Open pan evaporator merupakan salah satu jenis evaporator yang 

digunakan dalam proses penguapan. Evaporator jenis ini merupakan suatu pan 

terbuka dimana cairan mendidih didalamnya. Panas yang digunakan oleh suatu 



 

 

silinder yang ada dibagian luar pan. Dibandingkan dengan vacum evaporator, 

open pan evaporator membutuhkan suhu yang tinggi dalam prosesnya. Tetapi 

untuk konsumsi energi open pan evaporator juga membutuhkan energi yang 

besar.  

2.7 Bahan Penyerap (Adsorben) 

Adsorpsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu 

fluida, cairan maupun gas, terikat kepada suatu padatan atau cairan (zat penyerap / 

adsorben) dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film (zat terserap / 

adsorbat) pada permukaannya (Anonymous, 2009). Pada proses pembuatan sirup 

gula kelapa, penambahan adsorben bertujuan untuk memperbaiki kualitas warna 

serta aroma sirup yang dihasilkan. 

Adsorpsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu 

fluida, cairan maupun gas, terikat kepada suatu padatan atau cairan (zat penyerap / 

adsorben) dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film (zat terserap / 

adsorbat) pada permukaannya (Anonymous, 2009). Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan dari (Bernasconi, 1995) yang menyatakan bahwa “ adsorbsi adalah 

suatu proses dimana suatu komponen bergerak dalam suatu fase menuju fase yang 

lain. Proses ini dapat terjadi pada permukaan antara dua fase seperti cair - cair, gas 

- cair, gas - padat atau cair - padat. Zat yang diserap disebut adsorbat, sedangkan 

zat yang menyerap disebut dengan adsorben.  

Dalam adsorbsi, adsorben adalah zat yang mempunyai sifat megikat 

molekul pada permukaannya dan sifat ini telihat pada padatan berpori. Beberapa 

syarat yang harus dipenuhi oleh adsorben antara lain mempunyai luas permukaan 



 

 

yang besar, berpori, aktif dan murni serta tidak bereaksi dengan adsorbat. Pada 

proses pembuatan sirup gula kelapa, penambahan adsorben bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas warna yang dihasilkan serta memperbaiki kenampakan 

warnanya. 

2.7.1 Bentonit 

Bentonit adalah istilah pada lempung yang mengandung monmorillonit 

dalam dunia perdagangan dan termasuk kelompok dioktohedral. Bentonit sebagai 

mineral lempung yang terdiri dari 85% montmorillonit mempunyai rumus kimia 

A12O34SiO2 x H2O (Anonymous, 2009). 

Karakteristik bentonit menurut kegunaannya dibedakan menjadi 2 yaitu 

bentonit sebagai adsorben dan bentonit sebagai penukar ion. Bentonit sebagai 

adsorben, dimana bentonit mampu menyerap sejumlah molekul yang berukuran 

lebih kecil dari pori-pori dan memiliki bentuk geometri yang tepat. Ukuran pori-

pori yang molekuler tersebut merupakan sifat yang unik dari bentonit (Mulyadi, 

1992). 

Bentonit dapat dibagi menjadi 2 golongan berdasarkan kandungan 

alumunium silikat hydrous, yaitu activated clay dan fuller's Earth. Activated clay 

adalah lempung yang kurang memiliki daya pemucat, tetapi daya pemucatnya 

dapat ditingkatkan melalui pengolahan tertentu. Sementara itu, fuller's earth 

digunakan di dalam fulling atau pembersih bahan wool dari lemak.  

Bentonit mempunyai sifat menggembung apabila dicelupkan ke dalam air, 

dan terdispersi di dalam air, tetapi secara alami atau setelah diaktifkan mempunyai 

sifat menghisap dengan baik. Perbandingan kandungan Na dan Ca yang rendah, 

dan memiliki pH: 4-7. Posisi pertukaran ion lebih banyak ditempati oleh ion-ion 



 

 

kalsium dan magnesium. Dalam keadaan kering bersifat abu-abu, biru, kuning, 

merah dan coklat (Anonymous, 2009). Berdasarkan tipenya, bentonit dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

a. Na-Bentonit (Swelling Bentonite) 

Na bentonit memiliki daya mengembang hingga delapan kali apabila 

dicelupkan ke dalam air, dan tetap terdispersi beberapa waktu di dalam air. Dalam 

keadaan kering berwarna putih atau cream, pada keadaan basah dan terkena sinar 

matahari akan berwarna mengkilap. Suspensi koloidal mempunyai pH: 8,5-9,8, 

tidak dapat diaktifkan, dan posisi pertukaran diduduki oleh ion-ion sodium (Na+). 

Na-bentonit dimanfaatkan sebagai bahan perekat, pengisi (filler), lumpur bor, 

sesuai sifatnya mampu membentuk suspensi kental setelah bercampur dengan air. 

b.  Ca-Bentonit (Non Swelling Bentonite) 

 Tipe bentonit ini kurang mengembang apabila dicelupkan ke dalam air, 

dan tetap terdispersi di dalam air, tetapi secara alami atau setelah diaktifkan 

mempunyai sifat menghisap yang baik. Suspensi koloidal memiliki pH: 4-7, posisi 

pertukaran ion lebih banyak diduduki oleh ion-ion kalsium dan magnesium. 

Dalam keadaan kering berwarna abu-abu, biru, kuning, merah dan coklat. Ca-

bentonit banyak dipakai sebagai bahan penyerap tetapi perlu aktivasi terlebih 

dahulu, misalnya dalam proses pemurnian minyak goreng.  

1.2 Evaporasi 

Evaporasi merupakan pengambilan sebagian uap air yang bertujuan untuk 

meningkatkan konsentrasi padatan dari suatu bahan makanan cair. Salah satu 



 

 

tujuan lain dari operasi ini adalah untuk mengurangi volume dari suatu produk 

sampai batas-batas tertentu tanpa menyebabkan kehilangan zat-zat yang 

mengandung gizi. Dalam tahapan proses pembuatan sirup gula kelapa, pemekatan  

atau penguapan larutan gula kelapa dari hasil pengenceran adalah bagian dari 

pemasakan larutan gula kelapa menjadi sirup gula kelapa. Evaporasi sendiri 

dilakukan setelah tahapan penyaringan, yaitu cairan hasil penyaringan dikentalkan 

menjadi sirup dengan cara menguapkan air dari larutan menggunakan uap panas. 

Tujuan dari evaporasi adalah untuk menghilangkan air sebanyak-banyaknya 

dalam waktu yang singkat. Evaporasi sendiri banyak digunakan pada industri 

makanan (terutama pabrik gula) dan bahan kimia (Anonymous, 2007). 

1.3 Penelitian Pendahuluan yang Sudah Dilakukan 

Hasil penelitian Riadi (2009),  “Analisis Teknis dan Finansial Produk 

Sirup Gula Siwalan  dengan Metode Reprocessing” (kajian konsentrasi dan lama 

adsorpsi kadar bentonit) rmenyimpulkan bahwa perlakuan terbaik skala 

laboratorium adalah dengan kadar bentonit 10% dan lama adsorpsi 30 menit. 

Dengan karakteristik kadar total padatan terlarut sebesar 68,83% dan kadar total 

gula sebesar 67,77%. Berdasarkan data tersebut, produk sirup gula kelapa yang 

diteliti akan digunakan bahan penyerap adsorben, kadar 10% (b/v) dan lama 

adsorbsinya 30 menit. 

Hasil survei Wijana, Ayu dan Oktaviani (2008), terhadap produk sirup 

gula yang ada dipasaran menunjukkan bahwa TPT (total padatan terlarut) produk 

sirup komersial yang beredar adalah sebagai berikut : ABC Special Grade “Gula 

Merah Cair” 77%, ABC Cream Syruo “Sirup+Susu rasa Rose”  70%, Marjan 

“Rasa Strawberry” sebesar 70%, dan Leo “rasa Leci” 70%. Berdasarkan data 



 

 

tersebut, produk gula palma sirup yang akan diteliti akan diarahkan pada 

kandungan TPT sebesar 70%. 

1.4 Hipotesis 

Diduga, dengan menentukan konsentrasi dan lama pemasakan daun 

pandan wangi akan memengaruhi kualitas sirup gula kelapa aroma pandan tang 

dihasilkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 sampai Desember 2010 

di Laboratorium Teknologi Agrokimia, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

3.2  Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

 Peralatan yang digunakan untuk pembuatan sirup gula kelapa skala 

laboratorium adalah pemanas, erlenmeyer, panci, pengaduk, termometer, oven, 

pengaduk kayu, baskom, gelas ukur, pisau, dan kain saring. Sedangkan alat yang 

digunakan untuk analisa sirup gula kelapa adalah beaker glass, pipet volume, 

erlenmeyer, buret, timbangan analitik, labu ukur, refraktometer, dan 

spektrofotometer.  

3.2.2 Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sirup gula kelapa rasa 

pandan adalah gula cetak kelapa sub-grade yang didapatkan dari UKM gula 

kelapa di kabupaten Blitar dan daun pandan wangi sebagai pemberi aroma pada 

sirup gula kelapa di dapat dari kebun toga di kecamatan Lowokwaru-Malang. 

3.3 Batasan Masalah 



 

 

1. Bahan baku yang digunakan yaitu gula cetak kelapa sub-grade yang 

didapatkan dari UKM di desa Sanankulon, kecamatan Bangsri, kabupaten 

Blitar.  

2. Daun pandan yang digunakan sebagai pemberi aroma pada sirup gula kelapa 

rasa pandan adalah daun pandan wangi, dari kebun toga pribadi di 

Kecamatan Lowokwaru – Malang. 

3. Percobaan skala laboratorium massa gula cetak subgrade sebanyak 200 

gram 

4. Pengujian bahan baku meliputi kadar air, kadar abu dan total gula. 

Sedangkan pengujian produk akhir sirup meliputi uji total padatan terlarut 

(TPT), total gula , dan kadar abu dalam sirup. Serta uji organoleptik untuk 

mengetahui kualitas sirup melalui warna, aroma, dan rasa yang diuji oleh 5 

panelis ahli. 

 

3.4  Tahapan Penelitian 

Prosedur penelitian tentang proses produksi sirup gula kelapa terdiri dari 

beberapa tahapan. Alur kerja pelaksanaan penelitian tercantum pada Gambar 1. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi literatur 

Identifikasi masalah : 
‐ Komposisi daun pandan 
‐ Kualitas sirup 

Percobaan pendahuluan : 
Pemasakan gula cetak dan daun pandan 
dengan massa tertentu 

Pengolahan dan analisa data 

Kesimpulan 

Pelaksanaan penelitian skala laboratorium  : 

1. Pembuatan sirup gula kelapa rasa pandan 
2. Uji fisik dan kimia 
3. Uji organoleptik dan penentuan alternatif 

terbaik 

Penentuan rancangan percobaan 

  Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Penelitian 



 

 

3.4.1   Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang gula 

kelapa meliputi potensi bahan, proses pembuatannya, karakteristik dan 

kelemahannya serta cara pemecahan masalah yang ada. Hasil dari kegiatan ini 

adalah didapatkannya informasi yang akurat mengenai topik penelitian yang akan 

dilakukan. Indikator keberhasilan dalam tahap ini, ditemukannya beberapa 

literatur penunjang untuk melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap 

penelitian yang telah dilakukan. 

3.4.2 Identifikasi Masalah 

Pada proses pembuatan sirup gula kelapa rasa pandan ini, proses yang 

paling menentukan hasil akhir adalah proses pemasakan dan penambahan daun 

pandan. Selama proses tersebut membutuhkan ketepatan serta komposisi dari 

masing-masing bahan yang pas dalam pencampurannya. Diharapkan dengan 

mengoptimasi penambahan massa pandan dan lama pemasakan dapat 

menghasilkan sirup gula yang sesuai dengan standar kualitas dan mutu sirup yang 

ada. 

3.4.3    Percobaan Pendahuluan 

Pada tahap ini, dilakukan percobaan pendahuluan sebagai percobaan awal 

untuk mengetahui proses pembuatan sirup gula kelapa dengan metode reprosesing 

gula cetak dan menentukan level dari faktor pada rancangan penelitian. Percobaan 

yang dilakukan adalah  menentukan massa pandan dengan waktu pemasakan yang 



 

 

telah ditentukan. sehingga didapatkan waktu terbaik untuk percobaan skala 

laboratorium. 

3.4.4 Penentuan Rancangan Percobaan 

Penentuan rancangan percobaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi 

percobaan yang akan dilakukan, level dari faktor dalam rancangan percobaan 

ditentukan berdasarkan percobaan pendahuluan yang terbaik. Metode penelitian 

yang digunakan adalah menggunakan Rancangan Acak Kelompok yang disusun 

secara faktorial dengan 2 faktor. 

Faktor pertama adalah massa pandan (gram) yang digunakan, terdiri dari 3 

level sebagai berikut : 

M1 = 3 % (b/v) 

M2 = 5 % (b/v) 

M3 = 10 % (b/v) 

Faktor kedua adalah lama pemasakan (menit) daun pandan terdiri dari 3 

level sebagai berikut : 

T1 = 2,5 menit 

T2 = 5 menit 

T3 = 7,5 menit 

 

Dari kedua faktor tersebut akan diperoleh perlakuan kombinasi sebanyak 9 

perlakuan. Masing-masing dari perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak dua 

kali variabel yang diamati meliputi kualitas khemis ( kadar abu, total gula, dan 



 

 

total padatan terlarut),  serta kualitas sensoris (warna, aroma dan rasa) dengan 

menggunakan 5 panelis ahli. 

Massa Daun 
Pandan (M) Lama Pemasakan (T) 

  1 2 3 
1 M1T1 M1T2 M1T3 
2 M2T1 M2T2 M2T3 
3 M3T1 M3T2 M3T3 

 

Kombinasi perlakuannya adalah : 

M1T1 = Penambahan daun pandan kadar 3 %, lama pemasakan 2,5 menit 

M1T2 = Penambahan daun pandan kadar 3 %, lama pemasakan 5 menit 

M1T3 = Penambahan daun pandan kadar 3 %, lama pemasakan 7,5 menit 

M2T1 = Penambahan daun pandan kadar 5 %, lama pemasakan 2,5 menit 

M2T2 = Penambahan daun pandan kadar 5 %, lama pemasakan 5 menit  

M2T3 = Penambahan daun pandan kadar 5 %, lama pemasakan 7,5 menit 

M3T1 = Penambahan daun pandan kadar 10 %, lama pemasakan 2,5 menit  

M3T2 = Penambahan daun pandan kadar 10 %, lama pemasakan 5 menit  

M3T3 = Penambahan daun pandan kadar 10 %, lama pemasakan 7,5 menit 

 

3.5  Pelaksanaan Penelitian  

3.5.1 Pembuatan Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan  

Pembuatan sirup gula kelapa dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

- Gula cetak kelapa sebanyak 200 gram dirajang dengan pisau. 



 

 

- Larutkan dalam air dengan volume 400 ml (200%, b/v)  dimasak di atas 

kompor gas dan diaduk hingga tingkat kepekatan 60% TPT, lalu saring 

dengan kain saring. 

- Kemudian ditambahkan bentonit sebanyak 10% (b/v) yang dibungkus 

dengan kapas dan dilapisi kain saring (adsorbsi), dipanaskan di atas 

pemanas listrik (stirrer) pada suhu 60oC dengan waktu adsorbsi 30 menit. 

- Selanjutnya diukur volume setelah adsorbsi dan ditambahkan daun pandan 

sebanyak 3%, 5%, 10% (b/v). 

- Dipanaskan dengan suhu 80-90 oC hingga tingkat kepekatan 70% TPT 

(sesuai dengan standar sirup mutu I). Dengan lama pemasakan 2,5 menit, 5 

menit, dan 7,5 menit, saring dengan kain saring. 

- Didinginkan (suhu kamar 27 oC). 

- Dikemas dalam botol kaca. 

- Lalu dilakukan analisa total gula, total padatan terlarut, dan kadar abu. 

Serta uji organoleptik (warna, aroma, dan rasa) 

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 

 



 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Proses Pembuatan Sirup Gula Kelapa Aroma 
Pandan Skala Laboratorium 

 
 

 

 

Gula cetak kelapa subgrade (200 gram) 

Dihancurkan (dirajang) 

Dimasak hingga tingkat kekentalan 60% TPT (volume 220 ml) 

  Dipanaskan suhu 80-90 oC  hingga tingkat kekentalan 70% TPT 
dengan lama : 2,5 menit, 5 menit, 7,5 menit (volume 130 ml – 110 ml) 

Sirup gula kelapa aroma 
pandan (volume  130 ml – 

110 ml 

Bentonit 
10% (b/v) Adsorbsi suhu 60oC, selama 30 menit 

(volume 200 ml) 

Analisa: 
• Total Padatan 

Terlarut (TPT) 
• Total Gula (%) 
• Kadar abu (%) 
• Organoleptik (rasa, 

warna,aroma) 

Air (400 ml) 

Daun pandan 
3%,5%, 10% (b/v) 

Disaring dengan kapas dan kain saring kotoran 

Didinginkan, Dikemas dalam botol kaca 

Dicampur, Diaduk (volume 550 ml) 

Disaring dengan kain saring kotoran 



 

 

3.5.2 Uji fisik dan kimia 

Pengujian terhadap fisik dan kimia sirup gula kelapa rasa pandan bertujuan 

untuk mengetahui kualitasnya secara kuantitatif. Uji fisik dan kimia yang 

dilakukan meliputi Total Padatan Terlarut, Kadar abu,  dan Total Gula yang 

terkandung dalam sirup.  

3.5.3 Uji organoleptik dan penentuan alternatif terbaik 

Uji organoleptik menggunakan metode hedonic scale scoring (uji 

kesukaan) dengan menilai masing-masing atribut yang dimiliki oleh produk, dan 

menggunakan 5 panelis ahli. Adapun atribut-atribut yang dinilai meliputi warna, 

aroma, dan rasa. Atribut produk tersebut secara umum merupakan atribut penting 

yang menjadi pertimbangan konsumen yang akan menggunakan produk sirup. Hal 

ini dikarenakan konsumen cenderung menggunakan indera yang dimilikinya 

untuk menilai suatu produk terutama terhadap produk-produk yang baru 

dikenalnya.  

Pemilihan alternatif terbaik dilakukan dengan menggunakan metode indek 

efektivitas. Metode ini dilakukan dengan menganalisis data hasil uji kesukaan dan 

hasil pembobotan kriteria. Pembobotan kriteria merupakan tahapan untuk 

menentukan tingkat kepentingan dari atribut-atribut yang ada pada produk. Hasil 

pembobotan kriteria dikombinasikan dengan hasil uji kesukaan, sehingga dihasilkan 

nilai produk. Dalam proses ini, dipilih alternatif produk yang mempunyai nilai produk 

tertinggi. Nilai produk tersebut menunjukkan tingkat kesukaan panelis terhadap sirup 

gula kelapa rasa pandan. 

 

 



 

 

 

3.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh dari hasil analisa Kualitas khemis (kadar air, oBrix, 

kadar gula total) dianalisa secara kuantitatif dengan statistic untuk melihat 

perbedaan antar  perlakuan menggunakan analisis ragam ANOVA dengan selang 

kepercayaan 95%. Data hasil organoleptik (warna, aroma, dan rasa) dari panelis 

ahli dianalisa dengan metode statistik Uji Friedman menggunakan software 

SPSS15.0 for Windows. Untuk menentukan perlakuan terbaik menggunakan 

metode Index Efektivitas (DeGarmo, dkk., 1984). Konsentrasi daun pandan wangi 

yang terpilih akan digunakan sebagai acuan dalam percobaan selanjutnya (skala 

ganda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Bahan Baku Gula Cetak Kelapa Subgrade 

Pada penelitian pendahuluan dilakukan analisa karakteristik bahan baku 

awal. Bahan baku yang digunakan yaitu gula cetak kelapa subgrade yang 

didapatkan dari UKM gula cetak kelapa di kecamatan Sanankulon,  Kabupaten 

Blitar. Karakteristik bahan baku gula cetak kelapa dapat dilihat pada Tabel 3 : 

  Tabel 3. Karakteristik Bahan Baku Gula Cetak Kelapa 

Karakteristik Nilai 
Kadar air 11,02% 
Kadar abu 5,64% 
Total Gula 63,25% 

 

Berdasarkan data pengamatan di atas, kadar air pada gula cetak kelapa sebesar 

11,02%, kadar abu 5,64%, dan total gula sebesar 63,25%. Bentuk gula cetak kelapa 

berupa padatan, setengah lingkaran, dan warna kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya bahan terlarut yang bukan gula (non-gula) yaitu sebesar 20,02%  mengingat bahan 

baku yang digunakan adalah gula cetak kelapa kualitas rendah yang komposisinya telah 

banyak dicampur dengan bahan pembantu lain. Bahan terlarut non-gula dapat berupa 

bahan lain seperti endapan nira, abu/debu, potongan-potongan daun, maupun mineral-

mineral lain yang tidak terlarut dalam nira kelapa dan dalam proses pembuatan gula cetak 

kelapa. Menurut Kochergin, et al., (2000), dalam nira kelapa mengandung sukrosa, gula 

invert (glukosa + fruktosa), senyawa nitrogen (asam amino & protein), polisakarida 

(selulose, hemiselulose, lignin), lipida (lilin, asam lemak), atom-atom (Ca, Fe, Mg, Al) 

yang terikat pada asam-asam, asam organik dan an-organik, serta zat warna. Sehingga 



 

 

gula cetak yang dihasilkan tanpa proses pemurnian nira akan menghasilkan warna dan 

aroma yang kurang menarik. 

4.2 Jenis Daun Pandan Wangi 

Jenis daun pandan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun 

pandan wangi. Daun pandan wangi yang digunakan dalam penelitian ini 

didapatkan dari pemilik kebun tanaman toga di Jalan Bendungan Sigura-gura V 

Kecamatan Lowokwaru. Daun pandan wangi banyak dijumpai di pasar 

tradisional, pasar bunga hingga pasar modern, dijual di pasar tradisional dengan 

harga jual Rp 500,00 per ikat, atau biasanya Rp 1000,00 per 3 ikat, dalam 1 ikat 

daun pandan wangi berisi antara 5 sampai 7 helai daun pandan wangi. Dari satu 

tanaman daun pandan wangi, hanya dapat digunakan daun yang berada di ruas 

tengah tanaman, dengan kata lain, jika dalam satu pohon dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu atas, tengah, dan bawah, maka yang bisa digunakan adalah bagian 

tengahnya (antara daun ketiga sampai daun keenam).  

Di bagian tengah ini, aroma daun pandan lebih kuat jika dibandingkan 

dengan bagian lain karena di bagian bawah daun pandan lebih tua sedangkan di 

bagian atas daun pandan lebih muda, itulah yang memengaruhi tingkat 

keharumannya. 

Daun pandan wangi sebagai penambah aroma alami pada pembuatan sirup 

gula kelapa aroma pandan dibuat dalam irisan tipis ± 0,25cm yang bertujuan agar 

daun pandan yang dipanaskan dengan sirup gula kelapa lebih cepat menguap dan 

aroma yang dihasilkan dari daun pandan lebih kuat jika  dengan daun pandan yang 

dirajang, karena luas permukaan memengaruhi proses penguapan (Anonymous, 



 

 

2007). Pada penelitian ini diberikan massa daun pandan wangi dengan konsentrasi 

dan massa gram yang berbeda pada tiap perlakuannya. Kadar pandan dengan 

massa tertentu akan disajikan dalam Tabel 4 : 

Tabel 4. Kadar Daun Pandan Wangi pada Beberapa Perlakuan 

 
 
 Berdasarkan Tabel 4, dapat dijelaskan untuk volume sirup gula 200 ml 

didapatkan dari volume akhir setelah proses adsorbsi yaitu 200 ml (Diagram alir 

Gambar 2), untuk mendapatkan massa pandan dihitung dengan mengalikan 

prosentase kadar pandan dengan volume sirup, didapatkan massa pandan seberat 6 

gram, 3% x 200 ml = 6 gram (b/v)  Begitu pula seterusnya hingga perlakuan 

dengan kadar pandan 10% x 200 ml didapatkan massa pandan seberat 20 gram.  

 

4.3 Kualitas Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan yang Dihasilkan 

Pada penelitian skala laboratorium ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penambahan konsentrasi pandan dan lama pemanasannya terhadap 

karakteristik produk yang dihasilkan melalui TPT, kadar total gula, kadar abu, dan 

uji organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa.  

Perlakuan  
Volume Sirup 

(ml) 

 
      Massa pandan 

(%  pandan x  V 
sirup) 

Kadar 
Pandan 

(%) 

Lama 
Pemanasan 

(menit) 
 

3 
 

2,5 200 6 gram 
5 200 6 gram 

7,5 200 6 gram 
 

5 
 

2,5 200 10 gram 
5 200 10 gram 

7,5 200 10 gram 
 

10 
 

2,5 200 20 gram 
5 200 20 gram 

7,5 200 20 gram 



 

 

 

4.3.1 Total Padatan Terlarut 

Hasil pengamatan menunjukkan rerata total padatan terlarut berkisar 

antara 69,8% hingga 73,5%. Rerata tertinggi terdapat pada perlakuan dengan 

konsentrasi daun pandan  10% dan lama pemanasan 7,5 menit. Sedangkan rerata 

terendah terdapat pada perlakuan dengan konsentrasi pandan  3% dan lama 

pemanasan 2,5 menit. Rerata kadar total padatan terlarut (TPT) ditunjukkan pada 

Tabel 5. Hasil analisa ragam terhadap TPT (Lampiran 4) menunjukkan bahwa 

antara pemberian konsentrasi pandan dan lama pemanasan tidak memberikan 

pengaruh (tn) terhadap rerata TPT yang dihasilkan, sehingga tidak didapatkan 

nilai BNT – nya. 

              Tabel  5.  Rerata Kadar TPT Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan    

 
Kombinasi antar perlakuan (konsentasi dan lama pemanasan) tidak 

memberikan beda yang nyata (tn), baik lama pemanasan (T) maupun konsentrasi 

pandan (M) yang ditambahkan. Nilai rata-rata TPT perlakuan konsentrasi 

berturut-turut adalah 70,23%, 72,06%, 72,93%. Sedangkan rata-rata perlakuan 

Perlakuan  
Rerata TPT 

(%) 

 
Notasi  Kadar Pandan 

(%) 
Lama 

Pemanasan 
(menit) 

 
3 

2,5 69,8 
- 

 

 

 

5 70,1 
7,5 70,8 

 
5 

2,5 71,5 
5 72,1 

7,5 72,6 
 

10 
2,5 72,3 
5 73,0 

7,5 73,5 
Rata – rata 71,7 % 



 

 

lama pemanasan berturut-turut adalah 71,2%, 71,7%, 72,3%. Hal ini menunjukkan 

semakin lama pemanasan sirup dan pemberian konsentrasi daun pandan 

menyebabkan naiknya nilai TPT, namun tidak memberikan beda nyata karena 

semua nilai F hitung < nilai F tabel sehingga tidak ada notasi untuk rerata TPT. 

Rerata TPT naik seiring dengan penambahan konsentrasi pandan dan lama 

pemanasannya, semakin lama pemanasannya maka kadar TPT juga semakin 

tinggi. Diduga, karena selama pemanasan terjadi proses penguapan air, sehingga 

berpengaruh terhadap TPT yang dihasilkan. Semakin lama proses pemanasan 

yang juga terjadi proses penguapan air, maka kadar air dalam sirup juga terus 

berkurang (menguap) sirup akan mengental sehingga TPT akan semakin besar. 

Sedangkan di dalam kandungan daun pandan wangi terdapat bahan-bahan yang 

sulit larut dalam air misalnya dinding sel, inti sel, membran, dll. Sehingga 

terbentuk padatan yang biasanya terdiri dari senyawa-senyawa organik dan 

anorganik yang terlarut dalam air, mineral dan garam-garam (Asmorodewi, 2009), 

sehingga dengan lama pemanasan dan penambahan konsentrasi daun pandan yang 

semakin tinggi maka TPT juga semakin tinggi. 

Total padatan terlarut beberapa sirup yang ada di pasaran berkisar antara 

21% - 70%, dan rata-rata 56,4%. Nilai TPT sirup paling banyak pada nilai 70%. 

Nilai TPT berdasarkan merk sirup dapat dilihat pada Tabel 6. 

 Tabel 6. Nilai Total Padatan Terlarut beberapa Merk Sirup 

No. Sirup TPT  
1. Indofood Squash “jeruk” 51% 
2. Kusuma Agrowisata “sirup rasa 

Cocopandan” 
21% 

3. ABC Cream Syrup “Sirup+Susu rasa Rose” 70% 
4. Marjan “Rasa Strawberry” 70% 
5. Leo “rasa Leci” 70% 
 TPT Rata-rata 56,4% 



 

 

Berdasarkan Tabel 6,  Total Padatan Terlarut untuk sirup yang dipakai sebagai 

acuan pembuatan sirup gula kelapa adalah 56,4% - 70%, sehingga sirup gula 

didasarkan pada analisa TPT sirup komersil dan kadar gula minuman (total gula) sesuai 

dengan syarat mutu sirup yaitu 55% - 65%.  

Nilai total padatan terlarut didasarkan pada sirup komersiil karena dalam syarat 

mutu sirup (SII. 0153-77) tidak ditentukan jumlah padatan yang terlarut dalam 

sirup, sehingga pembuatan sirup gula kelapa untuk nilai total padatan terlarut 

didasarkan pada sirup yang beredar di pasar agar dapat bersaing dengan sirup 

komersiil tersebut. 

4.3.2 Total Gula 

Hasil pengamatan menunjukkan rerata total gula berkisar antara 63,81% 

hingga 68,33%. Rerata tertinggi terdapat pada perlakuan dengan kadar pandan 3% 

dan lama pemanasan 7,5 menit, sedangkan rerata terendah pada perlakuan kadar 

pandan 3 % dan lama pemanasannya 2,5  menit. Rerata total gula ditunjukkan 

pada Tabel 7. 

      Tabel 7. Rerata Kadar Total Gula Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan 

Perlakuan  
Rerata Total 

Gula 
(%) 

 
Notasi*) Kadar Pandan 

(%) 
Lama Pemanasan 

(menit) 

 
3 

2,5 63,81 a 
b 
c 
d 
d 
e 
e 
f 
g 

5 66,70 
7,5 68,33 

 
5 

2,5 64,82 
5 66,31 

7,5 67,40 
 

10 
2,5 65,64 
5 66,20 

7,5 66,82 
Rata – rata 66,22 % 



 

 

*)perlakuan yang hurufnya sama tidak berbeda nyata, sedangkan pada huruf 
yang berbeda berarti berbeda nyata 

 

Notasi dalam tabel menunjukkan terdapat beda nyata antara perlakuan 

yang ditunjukkan oleh kadar pandan 3% lama pemanasan 2,5 menit, 5 menit, dan 

7,5 menit begitu juga pada kadar pandan 10 menit lama pemanasan 5 menit dan 

7,5 menit. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan F hitung perlakuan massa 

pandan (0,04) < F tabel (2,59) sehingga tidak ada beda nyata, sedangkan F hitung 

perlakuan lama pemanasan (36,12) > F tabel (2,59) sehingga terdapat beda yang 

sangat nyata. Kombinasi antar perlakuan massa pandan dan lama pemanasan 

menunjukkan nilai F hitung (4,62) > F tabel (2,59) sehingga terdapat beda nyata. 

Dapat disimpulkan bahwa pemberian daun pandan dengan konsentrasi tertentu 

tidak memberikan beda nyata sedangkan lama pemanasannya memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap total gula yang dihasilkan. 

Hasil analisa ragam terhadap total gula (Lampiran 4) menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi daun pandan tidak memberikan pengaruh terhadap total 

gula yang dihasilkan, sedangkan lama pemanasan memberikan pengaruh. Hasil uji 

nilai rata-rata total gula untuk perlakuan masa pandan berturut-turut adalah 

66,28%, 66,17%, 66,22%, sedangkan nilai rata-rata total gula untuk perlakuan 

lama pemanasan berturut-turut adalah 64,75%, 66,4%, 67,51%. Dari hasil tersebut 

nampak bahwa perlakuan lama pemanasan menunjukkan kenaikan nilai total gula 

yang signifikan, hal ini berbanding terbalik dengan perlakuan massa pandan.  

Grafik rerata total gula pada berbagai konsentrasi dan lama pemasakan 

pandan dapat dilihat pada Gambar 3. 
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yang secara otomatis juga bertambah besar menyebabkan total gula dalam sirup 

berkurang sehingga kadar kemurnian dalam larutan lebih rendah.  

Menurut Hanik (2002), semakin tinggi tingkat kemurnian gula maka akan 

semakin tinggi pula kadar gula yang dikandungnya. Selain itu, kemurnian nira 

yang digunakan belum tentu memenuhi standar yang ditentukan sehingga 

mempengaruhi produk yang dihasilkan, terutama untuk gula cetak yang subgrade. 

Sedangkan menurut DeMan (1997), bahwa sukrosa akan rusak dan meleleh 

membentuk glukosa dan fruktosa jika dipanaskan dibawah suhu titik cair, 

sehingga dapat dikatakan bahwa tingginya penguraian sukrosa akan meningkatkan 

kadar gula reduksi pada produk sirup gula kelapa.  

4.3.3 Kadar Abu 

Notasi dalam tabel menunjukkan terdapat beda nyata antara perlakuan 

yang ditunjukkan oleh kadar pandan 3% lama pemanasan 2,5 menit, kadar pandan 

5% lama pemanasan 7,5 menit dan kadar pandan 10% lama pemasanan 7,5 menit. 

Hasil pengamatan menunjukkan rerata kadar abu berkisar antara 0,92% 

hingga 2,39%. Rerata tertinggi terdapat pada perlakuan dengan kadar pandan 10% 

dan lama pemanasan  7,5 menit , sedangkan rerata terendah pada perlakuan kadar 

pandan  5 % dan lama pemanasannya 2,5 menit. Pada Tabel 8, kadar abu salah 

satu perlakuan masih ada yang belum memenuhi standar mutu sirup gula yang 

telah ditentukan dalam standar Industri Indonesia (SII No. 0268 – 85 dalam Luthony 

, 1993), yaitu maksimal 2%. Rerata kadar abu ditunjukkan pada Tabel 8. 

Hasil analisis ragam menunjukkan F hitung perlakuan massa pandan (55) 

> F tabel (2,59) sehingga terdapat beda yang sangat nyata, sedangkan F hitung 



 

 

perlakuan lama pemanasan (60) > F tabel (2,59) sehingga terdapat beda yang 

sangat nyata. 

Tabel 8. Rerata Kadar Abu Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan   

    *)perlakuan yang hurufnya sama tidak berbeda nyata, sedangkan pada huruf 
yang berbeda berarti berbeda nyata 

 

Kombinasi antar perlakuan massa pandan dan lama pemanasan 

menunjukkan nilai F hitung (11) > F tabel (2,59) sehingga terdapat beda yang 

sangat nyata.Hasil analisa ragam terhadap kadar abu (Lampiran 4) menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi daun pandan dan lama pemanasannya masing-

masing memberikan pengaruh yang nyata. Hasil uji nilai rata-rata kadar abu untuk 

perlakuan massa pandan berturut-turut adalah 1,42%, 1,13%, 1,74% sedangkan 

nilai rata-rata total gula untuk perlakuan lama pemanasan berturut-turut adalah 

1,14%, 1,38%, 1,77%. 

 Dari hasil tersebut nampak bahwa perlakuan massa pandan dan lama 

pemanasan menunjukkan kenaikan nilai total gula yang signifikan. Dapat 

disimpulkan bahwa pemberian daun pandan dengan konsentrasi dan lama 

Perlakuan  
Rerata Kadar Abu 

(%) 

 
Notasi Kadar Pandan 

(%) 
Lama 

Pemanasan 
(menit) 

 
3 

2,5 1,16 a 
b 
b 
c 
c 
cd 
d 
d 
e 

5 1,54 
7,5 1,56 

 
5 

2,5 0,92 
5 1,12 

7,5 1,36 
 

10 
2,5 1,34 
5 1,5 

7,5 2,39 
Rata – rata 1,43 % 
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Didukung oleh Syarief (1991) karena semakin tinggi konsentrasi zat atau 

bahan yang ditambahkan pada proses pemanasan, sehingga makin terbentuk dan 

makin banyak senyawa yang terlarut di dalam sirup dan meningkatkan kadar 

abunya. Menurut Winarno (2002), semakin tinggi kadar abu, maka pengolahan 

produknya kurang bersih, sebaliknya semakin rendah kadar abu maka bisa 

dikatakan pengolahannya cukup bersih. 

Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran zat organik. Kandungan 

abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. 

Kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan. Mineral tersebut 

merupakan dua macam garam yaitu garam organik dan garam anorganik.  

Hamzah, dkk (1997) menambahkan  bahwa kandungan abu dapat digunakan 

sebagai ukuran kemurnian sirup gula, dimana semakin rendah kandungan abu 

dalam bahan maka kemurnian gula sirup tersebut semakin tinggi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Winarno (2002) bahwa kadar abu menunjukkan adanya bahan 

anorganik. 

Dari semua hasil penelitian dan kualitas khemis dalam tabel 8, dapat 

dinilai mutu gula cetak kelapa yang di dapat dari UKM gula kelapa di Kabupaten 

Blitar jika dibandingkan dengan SII akan disajikan dalam Tabel 9. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 9. Perbandingan Mutu Gula Cetak dari UKM di Kab Blitar dengan 
SII Mutu Gula Kelapa 

Uraian  Gula Cetak Kelapa 
UKM Kabupaten 

Blitar 

Syarat Mutu Gula 
Kelapa (SII No. 0268 

– 85) 
Kenampakan: 

 Bentuk 
 

 Warna 
 

 Rasa  
 

 
Padatan setengah 
lingkaran 
Coklat muda – coklat 
kehitaman 
Khas gula kelapa 

 
Padatan normal 
 
Kuning kecoklatan  
 
Khas 

Kadar Air 11,09 % Maksimal 10% 
Kadar Abu 5,64 % Maksimal 2% 
Total Gula 63,25 % Minimal 65% * 
(Sumber SII: No. 0268 – 85 dalam Luthony, 1993)  
*(SII No. 0157377) 
 

Tabel 9 menunjukkan perbandingan mutu gula cetak kelapa dari UKM di 

kabupaten Blitar. Sedangkan mutu sirup gula kelapa aroma pandan jika 

dibandingkan dengan syarat mutu sirup SII. 0153-77  dalam Haryoto (1998) 

disajikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Perbandingan Mutu Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan dengan 
Mutu Sirup SII 
 

Uraian  Sirup Gula Kelapa 
Aroma Pandan 

Syarat Mutu Sirup 
 (SII No. 0153-77  ) 

Kenampakan: 
 Bentuk 
 Warna 
 Rasa  
 Aroma 

 
Cair, kental 
Coklat muda – coklat tua 
Gula kelapa rasa pandan 
Aroma Pandan 

 
- 

Zat pewarna yang 
diperbolehkan untuk 

makanan 
Kadar TPT (rerata) 71,5 % - 
Kadar Abu (rerata) 1,43 % - 
Total Gula (rerata) 66,2 % Mutu I 65 %; Mutu II 

55 % 
 

Dari Tabel 9, nampak bahwa kadar air, kadar abu dan total gula pada gula 

subgrade yang didapat dari UKM di Kabupaten Blitar belum memenuhi SII gula 



 

 

kelapa No. 0268 – 85. Hal ini dikarenakan pada proses penyadapan nira, kualitas 

nira yng didapatkan tidak selalu baik, bergantung pada cuaca dan banyak 

sedikitnya nira yang dihasilkan. Untuk itu, ditambahkan beberapa bahan 

pembantu lain seperti endapan gula tebu, endapan nira, dsb. Aspek lain adalah  

proses dan sanitasi pengolahan yang kurang diperhatikan sehingga mempengaruhi 

produk akhir. Penambahan bahan-bahan pendukung dalam pembuatan gula cetak 

kelapa yang juga berpengaruh terhadap kualitas produk, serta penerapan teknologi 

pengolahan yang kurang memadai. 

Pada Tabel 10, kenampakan sirup gula kelapa aroma pandan adalah cair 

dengan tekstur yang kental. Pada SII, tidak disebutkan bentuk serta rasanya. 

Untuk kadar TPT, tidak disebutkan nilainya, hanya saja mengacu pada TPT yang 

ada di sirup di pasaran dengan rata- rata 56,4 %. Maka bisa dikatakan sirup gula 

kelapa aroma pandan telah memenuhi standart TPT sirup yang diperdagangkan, 

begitu juga dengan rerata kadar abu. Pada SII tidak ditentukan kadar abunya. 

Sedangkan rerata total pada sirup gula kelapa aroma pandan telah memenuhi SII 

baik mutu I ataupun mutu II. 

 

4.4  Hasil Uji Organoleptik  

 a. Warna  

Beberapa konsumen menilai keadaan umum produk pangan dari 

pengamatan visual, dalam hal ini adalah warna. Warna yang lebih menarik 

cenderung lebih disukai oleh para konsumen. Dari hasil penilaian kesukaan oleh 

panelis terhadap warna sirup gula kelapa aroma pandan, diperoleh rerata skor 

kesukaan mulai 2,4 hingga 3,6. Hal ini menyatakan bahwa rata – rata panelis 



 

 

memilih tingkat kesukaan antara tidak menyukai (2,4) hingga menyukai (3,4). 

Hasil uji friedman terhadap warna sirup gula kelapa aroma pandan menunjukkan 

bahwa nilai a) Friedman sebesar 0,002 (Lampiran7).  a) Fiedman hitung <  α, (α = 

0,05) hal ini berarti Tolak H0, dan menunjukkan pemberian perlakuan pada 

pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan memberikan pengaruh keputusan 

penilaian panelis untuk menentukan kenampakan warna sirup gula kelapa aroma 

pandan yang menarik dan tidak menarik. 

Nilai rerata panelis terhadap warna sirup gula kelapa aroma pandan dapat 

dilihat pada Tabel 11. 

 Tabel 11. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Warna Sirup Gula Kelapa Aroma 
Pandan 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa panelis memberikan 

penilaian warna tertinggi pada perlakuan dengan kadar pandan 10% dan 

pemasakan 5 menit  dengan nilai rata – rata 3,6 (menyukai). Diduga, dengan lama 

pemanasan 5 menit memberikan dampak terhadap warna yang dihasilkan, hal 

tersebut dapat dilihat pada kadar pandan 5% dan lama pemanasannya 5 menit juga 

Perlakuan  
Rerata Skor 

Warna 

 
Keterangan Skor Kadar 

Pandan 
(%) 

Lama 
Pemanasan 

(menit) 
 

3 
2,5 2,4 Tidak menyukai 
5 2,6 Netral 

7,5 2,4 Tidak menyukai 
 

5 
2,5 2,4 Tidak menyukai 
5 3,2 Netral 

7,5 2,4 Tidak menyukai 
 

10 
2,5 2,6 Netral 
5 3,6 Menyukai 

7,5 3,4 Netral 



 

 

memiliki skor 3,2 (netral). Sedangkan lama pemanasan 7,5 menit dengan kadar 

masing-masing 3 dan 5% nilai rata-ratanya 2,4 (tidak menyukai).  

Diduga, warna sirup yang agak kehitaman akibat perbedaan lamanya 

waktu pemanasan. Kecenderungan panelis memilih tidak menyukai dan netral 

karena warna sirup gula kelapa yang alami tanpa bahan pewarna tambahan. 

Mungkin bagi sebagian orang beranggapan bahwa warna sirup gula kelapa tidak 

harus selalu kecoklatan. Menurut Kochergin, et al., (2000), warna dalam sirup 

terbentuk oleh berbagai macam partikel – partikel melayang (suspended solid), 

makromolekul seperti protein, dan berbagai polisakarida yang larut di dalamnya. 

Zat warna dalam nira mentah kemungkinan sebagian terdiri dari senyawa dengan 

berat molekul (BM) tinggi. Menurut (Issoesetizo, et al, 2001) pencoklatan pada 

gula kelapa disebabkan karena adanya karamelisasi yang terjadi pada saat 

pemasakan nira. Semakin lama waktu pemasakan maka akan didapatkan warna 

gula kelapa yang semakin gelap, sehingga mempengaruhi warna sirup gula kelapa 

yang dihasilkan.  

b. Aroma 

Dari hasil penilaian panelis terhadap aroma dapat diketahui bahwa rerata 

skor antara 2,6 sampai 3,8. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kesukaan 

panelis berada pada level netral hingga menyukai. Hasil uji Friedman terhadap 

aroma sirup gula kelapa aroma pandan menunjukkan bahwa nilai a) Friedman 

sebesar 0,031 (Lampiran7).  a) Fiedman hitung <  α, (α = 0,05) hal ini berarti 

Tolak H0, dan menunjukkan pemberian perlakuan pada pembuatan sirup gula 

kelapa aroma pandan memberikan pengaruh keputusan penilaian panelis untuk 



 

 

menentukan aroma sirup gula kelapa aroma pandan yang disukai dan tidak 

disukai. 

Bagi konsumen, aroma cukup menentukan dalam mendukung 

keputusannya untuk membeli, terlebih kemudian untuk mengkonsumsinya. 

Demikian juga pada produk sirup gula kelapa aroma pandan, aroma digunakan 

sebagai kriteria yang menentukan keputusan panelis tentang kondisi aroma sirup 

itu sendiri. Aroma yang khas pada sirup gula kelapa berasal dari bahan baku 

dasarnya yaitu gula cetak kelapa (Soetanto, 1998). Ditambah  aroma pandan yang  

dihasilkan dari pemanasan daun pandan alami dengan konsentrasi tertentu 

menjadi nilai tambah produk ini. Kecenderungan panelis untuk menilai netral dan 

menyukai karena aroma daun pandan wangi berasal dari daun pandan asli, 

sehingga aroma yang dihasilkan lebih harum.  

Nilai rata – rata panelis terhadap aroma sirup gula kelapa aroma pandan 

dapat dilihat pada Tabel 12. 

Berdasarkan Tabel 12, dapat diketahui bahwa panelis memberikan 

penilaian aroma tertinggi berturut-turut pada perlakuan dengan kadar daun pandan 

5% dan lama pemanasan 5 menit dengan nilai rata – rata 3,8 (menyukai) 10% 

lama pemanasan 5 dan 7,5 menit dengan nilai rata-rata 3,6 (menyukai). 

Diduga, dengan pemanasan antara 5 hingga 7,5 menit menghasilkan rasa 

sirup gula kelapa aroma pandan yang enak bagi penilaian panelis. Sedangkan di 

setiap perlakuan dengan lama pemanasan dibawah 5 menit memberikan penilaian 

yang netral (antara suka dan tidak suka) terhadap rasa yang dihasilkan. 

 

 



 

 

 

Tabel 12. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Aroma Sirup Gula Kelapa Pandan 

 

Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa semakin lama pemanasan dan semakin 

banyak kadar pandan yang ditambahkan rerata skor yang dihasilkan juga semakin 

tinggi. Diduga, semakin lama dipanaskan dan semakin banyak daun pandan yang 

ditambahkan akan memengaruhi aroma sirup gula kelapa aroma pandan yang 

dihasilkan dan memengaruhi kesukaan panelis.  

Menurut Gusman dan Siesmonsma (1999), daun pandan wangi 

mengandung minyak atsiri, terdiri dari 6-42% hidrokarbon seskuiterpen dan 6% 

monoterpen linalool, dan 10% senyawa aromatic berupa 2-asetil-1-pirolin. 

Senyawa ini merupakan senyawa aromatik terbanyak dalam daun pandan wangi.  

Hasil penelitian Sukandar (2007) menunjukkan pandan wangi merupakan 

spesies tumbuhan dari genus Pandanaceae penghasil minyak atsiri. Minyak atsiri 

dari distilat daun pandan wangi ini mngandung senyawa  3-metil 2 (5H) furanon, 

3-alil-6-metoksifenol, dietil ester 1,2- benzenadikarbosilat, dan 1,2,3-propanetril 

ester asam dodekanoat. Senyawa – senyawa itulah yang menyebabkan aroma daun 

pandan wangi menjadi wangi ketika dipanaskan. 

Kadar 
Pandan 

(%) 

Lama 
Pemanasan 

(menit) 

Rerata Skor 
Aroma 

Keterangan 
Skor 

 
3 

2,5 3,2 Netral 
5 3,2 Netral 

7,5 2,8 Netral 
 
5 

2,5 2,6 Netral 
5 3,8 Menyukai 

7,5 3,2 Netral 
 

10 
2,5 2,8 Netral 
5 3,6 Menyukai 

7,5 3,6 Menyukai 



 

 

 

c. Rasa 

Hasil uji Friedman terhadap rasa sirup gula kelapa aroma pandan 

menunjukkan bahwa nilai a) Friedman sebesar 0,517 (Lampiran7).  a) Fiedman 

hitung >  α, (α = 0,05) hal ini berarti Terima H0, dan menunjukkan pemberian 

perlakuan pada pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan tidak memberikan 

pengaruh keputusan penilaian panelis untuk menentukan rasa sirup gula kelapa 

aroma pandan yang disukai dan tidak disukai. Dari hasil uji kesukaan dapat 

diketahui bahwa panelis memberikan penilaian rasa dengan skor rata – rata antara 

2,0 (tidak menyukai) hingga 4,0 (menyukai). Hal ini dapat dikatakan bahwa 

tingkat kesukaan panelis berada pada level tidak menyukai hingga menyukai. 

Kecenderungan panelis untuk menilai menyukai karena rasa yang dihasilkan 

manis. 

Nilai rata – rata panelis terhadap rasa sirup gula kelapa aroma pandan 

dapat  dilihat pada Tabel 13. Berdasarkan Tabel 13, dapat diketahui bahwa panelis 

memberikan penilaian rasa tertinggi pada perlakuan dengan kadar daun pandan 

10% dan lama pemanasan 7,5 menit dengan nilai rata – rata 3,8 (menyukai). 

Kesukaan terbesar dengan skor 3,6 – 4,0 dimiliki oleh perlakuan dengan kadar 

daun pandan 5 dan 10% serta lama pemanasan 5 dan 7,5 menit. 

Rasa merupakan bahan pertimbangan yang paling menentukan bagi 

konsumen dalam memilih produk sirup pada umumnya. Demikian juga pada sirup 

gula kelapa aroma pandan, rasa juga digunakan sebagai kiteria yang menentukan 

keputusan panelis tentang kondisi sirup itu sendiri. 

 



 

 

 

Tabel 13. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Rasa Sirup Gula Kelapa Aroma 
Pandan 

 
Rasa yang ada pada sirup gula kelapa aroma pandan dipengaruhi oleh 

bahan dasarnya, yaitu gula cetak kelapa yang umumnya memiliki rasa yang sangat 

manis dan khas gula kelapa. Sedangkan rasa yang dihasilkan pada gula kelapa 

berasal dari bahan baku utamanya yaitu nira kelapa yang umumnya berasa manis ( 

Soetanto, 2005).  

Disamping itu, dengan adanya penambahan daun pandan, rasa yang 

dihasilkan lebih harum karena aroma pandan. alami tanpa tambahan pemanis 

buatan dan hal inilah yang menjadi salah satu keunggulan produk sirup gula 

kelapa aroma pandan. 

 

4.5 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan untuk membantu menentukan 

produk mana yang paling baik secara kualitas maupun kuantitas apabila 

dikembangkan ke arah industri skala besar. Cara yang digunakan adalah dengan 

memilih nilai produk tertinggi melalui perhitungan indeks efektifitas dengan 

Kadar 
Pandan 

(%) 

Lama 
Pemanasan 

(menit) 

Rerata Skor 
Rasa 

Keterangan 
Skor 

 
3 

2,5 3,2 Netral 
5 3,2 Netral 

7,5 3,0 Netral 
 
5 

2,5 2,0 Tidak menyukai 
5 3,6 Menyukai 

7,5 2,6 Netral 
 

10 
2,5 3,2 Netral 
5 3,8 Menyukai 

7,5 4,0 Menyukai 



 

 

pengkombinasian dari data hasil uji kesukaan dan data hasil dari pembobotan 

kriteria. Perhitungan yang digunakan untuk menentukan perlakuan terbaik dapat 

dilihat pada Lampiran 6. 

Pembobotan kriteria dilakukan untuk mengetahui kriteria yang utama dan 

sangat menentukan bagi konsumen untuk membeli produk sirup gula kelapa 

aroma pandan yaitu dengan cara menentukan nilai tingkat kepentingan dari 

masing – masing kriteria pada sirup gula kelapa aroma pandan. Nilai total dari 

masing-masing criteria jika dijumlahkan tidak lebih dari nilai 1. Untuk 

parameternya adalah dengan rerata semakin besar semakin baik, maka nilai 

terendah adalah nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik, demikian 

pula sebaliknya. Adapun hasil pembobotan dapat dilihat pada Tabel 14. 

  Tabel 14. Pembobotan Kriteria pada Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan 

 

Berdasarkan Tabel 14, dapat diketahui bahwa antara kriteria warna, aroma 

dan rasa, rata-rata panelis lebih memilih rasa sebagai kriteria yang paling penting 

dalam pembobotan kriteria sirup gula kelapa aroma pandan dan ditunjukkan 

dengan memberikan bobot masing – masing 0,23333 untuk warna, 0,33333 untuk 

aroma, dan 0,43333 untuk rasa. Hal ini dikarenakan bahwa panelis lebih memilih 

rasa sebagai identitas  yang mewakili suatu produk sirup. Ini berarti panelis akan 

Panelis Kriteria 
  Warna Aroma Rasa Total 
1 1 2 3 6 
2 1 3 2 6 
3 1 3 2 6 
4 2 1 3 6 
5 2 1 3 6 

Total 7 10 13 30 
Bobot 0.23333 0.33333 0.43333 1 



 

 

mempertimbangkan produk sirup dengan rasa yang lebih diutamakan meskipun 

memiliki warna dan aroma yang kurang disukai.  Nilai produk pada masing – 

masing perlakuan dapat dilhat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Urutan dari Nilai Produk Masing – Masing Perlakuan 

 

Nilai produk tertinggi dimiliki oleh perlakuan dengan kadar pandan 10% 

dan lama pemanasan 7,5 menit yakni sebesar 1,43. Sedangkan alternative kedua 

adalah perlakuan dengan kadar pandan 10% dan lama pemanasan 5 menit. 

Alternative selanjutnya berturut – turut sesuai dengan urutan besar kecilnya nilai 

produk. Nilai tersebut diperoleh dari perkalian nilai pembobotan kriteria dan nilai 

efektivitas (lihat juga lampiran.6). Parameter mutu produk yang dipilih adalah 

nilai TPT  se besar 73,5%, nilai total gula 66,82%, dan kadar abu 2,39%. Pada 

syarat mutu sirup (SII No. 0153-77) tidak dicantumkan nilai TPT, sehingga nilai 

TPT yang dipakai sebagai acuan adalah nilai TPT dari berbagai sirup yang 

beredar di pasaran, begitu pula untuk kadar abunya. Sedangkan total gula masih 

memenuhi syarat mutu I yaitu 65%. Hasil uji panelis menunjukkan untuk aspek 

Kadar 
Pandan 

(%) 

Lama 
Pemanasan 

(menit) 

Nilai produk Urutan  

 
3 

2,5 0,72 5 
5 0,76 4 

7,5 0,5 7 
 
5 

2,5 0 9 
5 1,28 3 

7,5 0,46 8 
 

10 
2,5 0,63 6 
5 1,39 2 

7,5 1,43 1 



 

 

warna sebesar 3,4 (netral), aspek aroma sebesar 3,6 (menyukai), dan aspek rasa 

4,0 (menyukai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Konsentrasi daun pandan yang diberikan pada pembuatan sirup gula 

kelapa aroma pandan adalah sebesar 10% (b/v) dengan lama pemasakan 

optimal 7,5 menit. 

2. Kualitas sirup yang dihasilkan adalah; total gula 66,82%, total abu 2,39% 

dan TPT 73,5%. Uji organoleptik menunjukkan nilai warna sebesar 3,4 

(netral cenderung menyukai), nilai aroma sebesar 3,6 (menyukai), nilai 

rasa sebesar 4 (menyukai). Dari hasil penilaian panelis dan uji kimia yang 

dilakukan semua hasil diatas telah memenuhi syarat mutu sirup. 

5.2 Saran 

1.   Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut tentang aspek teknis, dan 

biaya  produksi serta kelayakannya. Sehingga dapat ditentukan harga 

jualnya. 

2.  Perlu dikaji lebih tentang ketersediaan bahan baku gula cetak subgrade  

yang digunakan. 

3.  Penambahan aroma alami selain daun pandan wangi, agar didapat ragam 

variasi produk. 
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LAMPIRAN 1  

LEMBAR ANALISA PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Total Padatan Terlarut (Apriyantono, dkk., 1989) 

Analisa total padatan terlarut menggunakan brix refraktometer digital, yaitu 

dengan cara meneteskan sampel larutan sirup pada kaca refraktometer. 

Kemudian dilakukan pembacaan skala dengan melihat angka yang 

ditampilkan. Total padatan terlarut dinyatakan dalam persen (%). 

2. Total Gula (Apriyantono, dkk., 1989) 

Pembuatan kurva standar : 

‐ Pipet ke dalam tabung reaksi (0,0 / blanko); 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1,0 mL. 

larutan glukosa standar. Tambahkan air sampai total volume masing-

masing tabung reaksi 1,0 mL. Tambahkan dengan cepat 5 mL pereaksi 

Anthrone ke dalam masing-masing tabung reaksi. 

‐ Tempatkan dalam water bath 100°C selama 12 menit (rendam dalam air 

mendidih). Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

‐ Pindahkan tabung reaksi ke dalam kuvet, baca absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nm. 

Penetapan Total Gula : 

‐ Masukkan 1 ml sampel (dari persiapan sampel) ke dalam tabung reaksi. 

‐ Tambahkan dengan cepat 5 mL pereaksi Anthrone ke dalam masing-

masing tabung reaksi lalu tutup dan campur merata. 

‐ Tempatkan dalam water bath 100°C selama 12 menit (rendam dalam air 

mendidih). Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 



 

 

‐ Pindahkan tabung reaksi ke dalam kuvet, baca absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nm. 

‐ Tentukan konsentrasi total gula dalam sampel dengan rumus : 

Total Gula   = 
χ  x  Pengenceran 

 x  100 % 
Berat sampel (g) x 1000 

 

3.  Kadar Abu (Sudarmadji, Haryono, dan Suhardi, 1984) 

Prinsip : 

Abu dalam suatu bahan organik dapat diperoleh dengan 

memanaskan bahan pada tanur suhu tinggi (furnace) pada suhu 600 °C 

sampai terbentuk abu putih. Dengan menimbang abu yang terbentuk dapat 

diketahui prosentase abu dalam suatu sampel 

Alat : 

Botol timbang, oven, desikator, mortal martil, alas penimbangan 

Bahan : 

Silika gel, sampel bahan 

Cara kerja : 

a.  Cuci cawan porselen yang hendak digunakan sebagai tempat sampel 

b. Keringkan cawan porselen dengan memanaskannya dalam oven lalu 

dinginkan dalam desikator 

c.  Timbang cawan porselen lalu catat (a gram), jangan lupa untuk diberi 

label 



 

 

d. Timbang dengan teliti sampel sebanyak 1 – 2 gram bergantung pada 

kadar abu bahan dan letakkan dalam cawan porselen 

e. Abukan bahan dalam furnace selama 5 jam pada suhu 600 °C, lalu 

matikan dan tunggu sampai indikator suhu menunjukkan suhu kamar, 

keluarkan cawan porselen dan dinginkan dalam desikator, lalu timbang 

cawan porselen beserta abu 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kadar abu (%)=
masa  akhir – masa awal

masa sampel
x 100% 



 

 

LAMPIRAN 2 

1. LEMBAR ANALISA UJI ORGANOLEPTIK 

Uji Kesukaan (Hedonic Scale Scoring) 

Nama Panelis  : 

Umur / Pekerjaan :  / 

Nama Peneliti  : Shinta Dewi Anggraini 

Nama Produk  : SIRUP GULA KELAPA AROMA PANDAN 

 Saudara dimohon untuk memberikan penilaian terhadap warna, aroma, dan 

rasa dari sampel sirup ini sesuai dengan tingkat kesukaan anda. Hasil penilaian 

anda akan dinyatakan dalam skala angka di bawah ini :  

Skala Angka Penilaian : 

1 = Sangat tidak menyukai 

2 = Tidak menyukai 

3 = Netral 

4 = Menyukai 

5 = Sangat menyukai 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No Kode Warna Aroma Rasa 
1. M1T1    
2. M1T2    
3. M1T3    
4. M2T1    
5. M2T2    
6. M2T3    
7. M3T1    
8. M3T2    
9. M3T3    



 

 

2. LEMBAR PENILAIAN ATRIBUT PRODUK 

Nama Panelis  : 

Umur / Pekerjaan :  /  

Nama Peneliti  : Shinta Dewi Anggraini 

Nama Produk  : SIRUP GULA KELAPA AROMA PANDAN 

 

Setelah Anda melakukan uji kesukaan, selanjutnya anda diminta untuk 

membandingkan tingkat kepentingan atribut sirup gula kelapa aroma pandan. 

Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui kriteria mana yang anda utamakan 

atau lebih anda pentingkan ketika hendak membelinya. Adapun atribut-atribut yang 

akan Anda nilai meliputi warna, aroma, dan rasa. 

Atas kerja sama dan perhatiannya, Saya ucapkan terima kasih. 

Skala Kepentingan : 

1 = Tidak penting  

2 = Agak Penting 

3 = Penting  

 

No  Atribut Produk Urutan tingkat kepentingan 

1. Warna  

2. Aroma  

3. Rasa  

 

 

 

Malang,  ........................ 2010 

 

 

 



 

 

parameterseluruhtotalnilai

parametertiaptotalnilai
Bobot =

NtjNtb
NtjNp

NE
−
−

=

 

 

LAMPIRAN 3    PROSEDUR PERHITUNGAN INDEKS EFEKTIVITAS 

Prosedur perhitungan ini, digunakan berdasarkan hasil dari uji kesukaan dan 

pengisian atribut produk. Dalam penelitian ini, akan diambil perlakuan terbaik yang 

didasarkan hasil perhitungan indeks efektivitas (DeGarmo, dkk. 1984). Adapun prosedur 

perhitungan indeks efektivitas, sebagai berikut : 

a) Memberikan bobot nilai pada masing-masing variabel dengan angka relatif 0 - 1. 

bobot nilai yang diberikan tergantung dari kepentingan masing-masing variabel 

yang hasilnya diperoleh dari perlakuan. 

b) Mencari bobot normal dari masing-masing parameter, yaitu bobot parameter 

dibagi bobot total.  

  

 

c) Menghitung nilai effektivitas dengan rumus: 

 

 

Dimana      : NE  = Nilai Effektivitas 

  Np = Nilai Perlakuan 

  Ntj = Nilai Terjelek 

  Ntb = Nilai Terbaik 

Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, maka nilai terendah 

sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik, demikian juga 

sebaliknya. 

d) Menghitung nilai produk (NP) yang diperoleh dari hasil perkalian bobot normal 

dengan nilai effektivitas (NE). 



 

 

NP = NE x Bobot 

e) Menjumlahkan nilai hasil dari semua parameter perlakuan yang memiliki nilai 

hasil tertinggi adalah perlakuan terbaik pada kelompok parameter. 

f) Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang memiliki NP tertinggi. 

LAMPIRAN 4                                   ANALISA RAGAM KADAR TPT 

Data dan Analisa Kadar TPT 

perlakuan 
  

ulangan 
  total 

  
rata rata 

  1 2 

M1T1 68.8 70.8 139.6 69.8 

M1T2 71.3 68.9 140.2 70.1 

M1T3 70.5 71.1 141.6 70.8 

M2T1 71 72 143 71.5 

M2T2 71.9 72.3 144.2 72.1 

M2T3 72.3 72.9 145.2 72.6 

M3T1 71.8 72.8 144.6 72.3 

M3T2 72.6 73.4 146 73 

M3T3 73.2 73.8 147 73.5 

Total 643.4 648 1291.4 645.7 
 
Tabel dua arah untuk perlakuan M dan T 

nilai total TPT 
      T         

M 1 2 3 total rata-rata

1 139.6 140.2 141.6 421.4 140.46 

2 143 144.2 145.2 432.4 144.13 

3 144.6 146 147 437.6 145.86 

Total 427.2 430.4 433.8 1291.4 430.46 

rata-rata 142.4 143.4 144.6 430.4 143.46 
 

 nilai rata-rata TPT 
      T         

M 1 2 3 total rata-rata 

1 69.8 70.1 70.8 210.7 70.23 



 

 

2 71.5 72.1 72.6 216.2 72.06 

3 72.3 73 73.5 218.8 72.93 

Total 213.6 215.2 216.9 645.7 215.2 

rata-rata 71.2 71.7 72.3 215.2 71.7 
 
 
 
Lanjutan Lampiran 4 (TPT) 
Analisis Ragam 

SK Db JK KT Fhitung Ftabel 5% Ftabel 1% 

kelompok 1 1.18 1.18 0.13tn 2.59 3.89 

perlakuan 8 26.53 3.31 0.36tn     

M 2 22.81 11.4 1.26tn     

T 2 3.63 1.81 0.2tn     

M*T 4 0.09 0.02 0.0002tn     

Galat 16 144.24 9.01       

Total 17 171.95            
 
*beda nyata 
**beda sangat nyata 
tn tidak beda nyata 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
ANALISA RAGAM TOTAL GULA 
Data dan Analisa Kadar Total Gula 

Perlakuan 
Ulangan  

        1                2 total rata rata 

M1T1 62.78 64.84 127.62 63.81 

M1T2 66.43 66.97 133.4 66.7 

M1T3 67.52 69.14 136.66 68.33 

M2T1 64.66 64.98 129.64 64.82 

M2T2 65.9 66.72 132.62 66.31 

M2T3 66.34 68.46 134.8 67.4 

M3T1 65.89 65.39 131.28 65.64 

M3T2 66.3 66.1 132.4 66.2 

M3T3 65.4 68.24 133.64 66.82 

Total 591.22 600.84 1192.06 596.03 
 
Tabel dua arah untuk  perlakuan M dan T 

 nilai total total gula 
      T         

M 1 2 3  total rata-rata 
1 127.62 133.4 136.66 397.68 132.56 
2 129.64 132.62 134.8 397.06 132.35 
3 131.28 132.4 133.64 397.32 132.44 

Total 388.54 398.42 405.1 1192.06 397.35 
rata-rata 129.51 132.8 135.03 397.35 132.45 

 

 nilai rata-rata total gula 
      T         

M 1 2 3 total rata-rata 
1 63.81 66.7 68.33 198.84 66.28 
2 64.82 66.31 67.4 198.53 66.17 
3 65.64 66.2 66.82 198.66 66.22 

Total 194.27 199.21 202.55 596.03 198.67 
rata-rata 64.75 66.4 67.51 198.67 66.23 

 
 



 

 

 
 
Lanjutan Analisa Ragam Total Gula 
 
Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung Ftabel 5% Ftabel 1% 

kelompok 1 5.14 5.14 16.06** 2.59 3.89 

perlakuan 8 29.09 3.63 11.34**     

M 2 0.03 0.015 0.04tn     

T 2 23.13 11.56 36.12**     

M*T 4 5.92 1.48 4.62*     

Galat 16 5.22 0.32     

Total 17 39.46      
 
*beda nyata 
**beda sangat nyata 
tn tidak beda nyata 
 

perlakuan M 

  66.17 66.22 66.28 kt galat BNT 

66.17 0 0.05 0.11 0.32 0.34 

66.22   0 0.06     

66.28     0     
 

notasi perlakuan M 

  66.17 66.22 66.28 kt galat BNT 

66.17 a a A 0.32 0.34 

66.22   0 A     

66.28     0     
 

perlakuan 
T 

  64.75 66.4 67.51 kt galat BNT 

64.75 0 1.65 2.76 0.32 0.34 

66.4   0 1.11     

67.51     0     
 
 



 

 

 
 

notasi perlakuan T 

  64.75 66.4 67.51 kt galat BNT 
64.75 a b C 0.32 0.34 
66.4   0 C     

67.51     0     
 

perlakuan 
M danT 

63.81 64.82 65.64 66.2 66.31 66.7 66.82 67.4 68.33 

63.81 0 1.01 1.73 2.39 2.5 2.89 3.01 3.59 4.53 

64.82 0 0.82 1.38 1.49 1.88 2.0 2.58 3.51 

65.64 0 0.56 0.67 1.06 1.18 1.76 2.69 

66.2 0 0.11 0.5 0.62 1.2 2.13 

66.31 0 0.39 0.51 1.09 2.02 

66.7 0 0.12 0.7 1.63 

66.82  0 0.58 1.51 

67.4   0 0.93 

68.33    0 

Notasi a b c d d e e f g 
 
 
Data dan Analisa Kadar Abu 

Perlakuan 
Ulangan  

        1                2 total rata rata 

M1T1 1.2 1.12 2.32 1.16 

M1T2 1.6 1.48 3.08 1.54 

M1T3 1.61 1.5 3.11 1.56 

M2T1 0.85 0.99 1.84 0.92 

M2T2 1.06 1.18 2.24 1.12 

M2T3 1.22 1.5 2.72 1.36 

M3T1 1.4 1.28 2.68 1.34 

M3T2 1.48 1.52 3 1.5 

M3T3 2.1 2.68 4.78 2.39 

Total 12.52 13.25 25.77 12.89 
 
 



 

 

 
 
Tabel dua arah untuk perlakuan M dan T 

 nilai total kadar abu 
      T 

M 1 2 3  total rata-rata 
1 2.32 3.08 3.11 8.51 2.83 
2 1.84 2.24 2.72 6.8 2.26 
3 2.68 3 4.78 10.46 3.48 

total 6.84 8.32 10.61 25.77 8.59 
rata-rata 2.28 2.77 3.53 8.59 2.86 

 

 nilai rata-rata kadar abu 
      T         

M 1 2 3 total rata-rata 
1 1.16 1.54 1.56 4.26 1.42 
2 0.92 1.12 1.36 3.4 1.13 
3 1.34 1.5 2.39 5.23 1.74 

total 3.42 4.16 5.31 12.89 4.29 
rata-rata 1.14 1.38 1.77 4.29 1.43 

 
 
Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung Ftabel 5% Ftabel 1% 

kelompok 1 0.03 0.03 3* 2.59 3.89 

perlakuan 8 2.79 0.34 34**     

M 2 1.11 0.55 55**     

T 2 1.20        0.6 60**     

M*T 4 0.47 0.11 11**     

Galat 16 0.21 0.01     

Total 17 3.04      
 
*beda nyata 
**beda sangat nyata 
tn tidak beda nyata 
 

perlakuan M 



 

 

  1.14 1.38 1.77 KT G BNT  

1.14 0 0.24 0.63 0.01 0.14 

1.38   0 0.39     

1.77     0     
 

notasi perlakuan M 
  1.14 1.38 1.77 KT G BNT  

1.14 a b c 0.01 0.14 

1.38   0 c     

1.77     0     
 
 

perlakuan T 
  1.13 1.42 1.74 KT G BNT

1.13 0 0.29 0.61 0.01 0.14 

1.42   0 0.32     

1.74     0     
 

notasi perlakuan T 
1.13 1.42 1.74 KT G BNT 

1.13 a b c 0.01 0.14 

1.42   0 c     

1.74     0     
 

perlakuan 
M danT 

0.92 1.12 1.16 1.34 1.36 1.5 1.54 1.56 2.39 

0.92 0 0.2 0.68 0.42 0.44 0.58 0.62 0.64 1.47 

1.12 0 0.04 0.22 0.24 0.38 0.42 0.44 1.27 

1.16 0 0.18 0.2 0.34 0.38 0.4 1.23 

1.34 0 0.02 0.16 0.20 0.22 1.05 

1.36 0 0.14 0.18 0.2 1.03 

1.5 0 0.04 0.06 0.89 

1.54  0 0.02 0.85 

1.56   0 0.83 

2.39    0 



 

 

Notasi a b b c c Cd d d e 
 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

DATA NILAI UJI ORGANOLEPTIK & NILAI EFEKTIFITAS 

 

DATA UJI KESUKAAN PANELIS 
TERHADAP WARNA 
No P1 P2 P3 P4 P5 
1 3 3 3 1 2 
2 3 4 3 1 3 
3 3 3 3 1 2 
4 2 4 3 1 2 
5 3 4 3 3 3 
6 3 4 3 3 3 
7 3 4 3 1 2 
8 3 3 3 4 4 
9 3 3 3 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA UJI KESUKAAN PANELIS TERHADAP 
AROMA 
No P1 P2 P3 P4 P5 
1 4 3 4 2 3 
2 4 3 3 2 4 
3 4 3 3 2 2 
4 4 3 3 1 2 
5 3 4 4 4 4 
6 3 3 4 3 3 
7 4 3 4 1 2 
8 4 3 3 4 4 
9 3 4 4 1 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA UJI KESUKAAN PANELIS 
TERHADAP RASA 
No P1 P2 P3 P4 P5 
1 3 4 3 3 3 
2 3 3 2 4 4 
3 4 3 2 3 3 
4 1 4 1 1 3 
5 3 3 4 4 4 
6 2 2 3 2 4 
7 4 4 4 1 3 
8 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 2 4 

Tabel Rerata Nilai Organoleptik 
Perlakuan Nilai Organoleptik 
  Warna Aroma Rasa 
M1T1 2.4 3.2 3.2 
M1T2 2.6 3.2 3.2 
M1T3 2.4 2.8 3 
M2T1 2.4 2.6 2 
M2T2 3.2 3.8 3.6 
M2T3 2.4 3.2 2.6 
M3T1 2.6 2.8 3.2 
M3T2 3.6 3.6 3.8 
M3T3 3.4 3.6 4 
Ntj 2.4 2.6 2 
Ntb 3.6 3.8 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Nilai Efektifitas Organoleptik 

Perlakuan Nilai Organoleptik 

  Warna Aroma Rasa 

M1T1 0 0.6 1.2

M1T2 0.2 0.6 1.2

M1T3 0 0.2 1

M2T1 0 0 0

M2T2 0.8 1.2 1.6

M2T3 0 0.6 0.6

M3T1 0.2 0.2 1.2

M3T2 1.2 1 1.8

M3T3 1 1 2



 

 

 

 

LAMPIRAN 7                             UJI FRIEDMAN 

1. a. DATA INPUT WARNA 

No P1 P2 P3 P4 P5 
1 3 3 3 1 2 
2 3 4 3 1 3 
3 3 3 3 1 2 
4 2 4 3 1 2 
5 3 4 3 3 3 
6 3 4 3 3 3 
7 3 4 3 1 2 
8 3 3 3 4 4 
9 3 3 3 1 2 

 

1. b. OUTPUT WARNA 
NPAR TESTS 
  /FRIEDMAN = panelis1 panelis2 panelis3 panelis4 panelis5 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING LISTWISE. 
 
NPar Tests 

[DataSet1] E:\data sinta newest\NEW HITUNG\data warna.sav 

 

 

 

Descriptive Statistics

9 2.8889 .33333 2.00 3.00
9 3.5556 .52705 3.00 4.00
9 3.0000 .00000 3.00 3.00
9 1.7778 1.20185 1.00 4.00
9 2.5556 .72648 2.00 4.00

panelis1
panelis2
panelis3
panelis4
panelis5

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum



 

 

Friedman Test 

 

 
a. Friedman test = 0,002 

α = 0,05 jika  Friedman test  0,002 < 0,05  maka,  Tolak H0  

Hal ini berarti bahwa warna memberikan pengaruh terhadap tingkat kesukaan 
panelis atau konsumen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ranks

3.11
4.33
3.28
1.72
2.56

panelis1
panelis2
panelis3
panelis4
panelis5

Mean Rank

Test Statistics a

9
17.489

4
.002

N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Friedman Testa. 



 

 

 

 

2. a.  DATA INPUT AROMA 
 

No P1 P2 P3 P4 P5 
1 4 3 4 2 3 
2 4 3 3 2 4 
3 4 3 3 2 2 
4 4 3 3 1 2 
5 3 4 4 4 4 
6 3 3 4 3 3 
7 4 3 4 1 2 
8 4 3 3 4 4 
9 3 4 4 1 3 

 
 

2. b.  OUTPUT AROMA 
GET 
  FILE='E:\data sinta newest\NEW HITUNG\data aroma.sav'. 
DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT. 
NPAR TESTS 
  /FRIEDMAN = panelis1 panelis2 panelis3 panelis4 panelis5 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING LISTWISE. 
 
NPar Tests 
 
[DataSet2] E:\data sinta newest\NEW HITUNG\data aroma.sav 
 

 
 

Descriptive Statistics

9 3.6667 .50000 3.00 4.00
9 3.2222 .44096 3.00 4.00
9 3.5556 .52705 3.00 4.00
9 2.2222 1.20185 1.00 4.00
9 3.0000 .86603 2.00 4.00

panelis1
panelis2
panelis3
panelis4
panelis5

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum



 

 

Friedman Test 

 

 
a. Friedman test = 0,031 

α = 0,05 jika, Friedman test  0,031 < 0,05  maka,  Tolak H0  

Hal ini berarti bahwa aroma memberikan pengaruh terhadap tingkat kesukaan 
panelis atau konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranks

3.72
3.00
3.67
1.83
2.78

panelis1
panelis2
panelis3
panelis4
panelis5

Mean Rank

Test Statistics a

9
10.621

4
.031

N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Friedman Testa. 



 

 

 

 

 3.a. DATA INPUT RASA 

 

No P1 P2 P3 P4 P5 
1 3 4 3 3 3 
2 3 3 2 4 4 
3 4 3 2 3 3 
4 1 4 1 1 3 
5 3 3 4 4 4 
6 2 2 3 2 4 
7 4 4 4 1 3 
8 4 4 4 4 4
9 4 4 4 2 4 

 
 

3.b. OUTPUT RASA 
GET 
  FILE='E:\data sinta newest\NEW HITUNG\data rasa.sav'. 
DATASET NAME DataSet3 WINDOW=FRONT. 
NPAR TESTS 
  /FRIEDMAN = panelis1 panelis2 panelis3 panelis4 panelis5 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING LISTWISE. 
 
NPar Tests 
 
[DataSet3] E:\data sinta newest\NEW HITUNG\data rasa.sav 
 

 

Descriptive Statistics

9 3.1111 1.05409 1.00 4.00
9 3.4444 .72648 2.00 4.00
9 3.0000 1.11803 1.00 4.00
9 2.6667 1.22474 1.00 4.00
9 3.5556 .52705 3.00 4.00

panelis1
panelis2
panelis3
panelis4
panelis5

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum



 

 

Friedman Test 

 

 

 a. Friedman test = 0,517 

α = 0,05 jika, Friedman test  0,517 > 0,05  maka,  Terima H0  

Hal ini berarti bahwa rasa memberikan pengaruh terhadap tingkat kesukaan 
panelis atau konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranks

2.89
3.28
2.78
2.56
3.50

panelis1
panelis2
panelis3
panelis4
panelis5

Mean Rank

Test Statisticsa

9
3.248

4
.517

N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Friedman Testa. 



 

 

LAMPIRAN 8                     DAFTAR NAMA PANELIS 

1.Nama Panelis : Wahyu Hidayat 
   Umur : 32 tahun 
   Pekerjaan : Kaptain Koki 
   Alamat Kerja : Wapo Resto - Malang 
   Contact : 0341472858 
   Masa kerja : 6 tahun 
 
2.Nama Panelis : Mulyadi Septian Dwi Cahyo 
   Umur : 32 tahun 
   Pekerjaan : Pantry Supervisor 
   Alamat Kerja : Wapo Resto – Malang 
   Contact : - 
   Masa kerja : 4 tahun 
 
 3. Nama Panelis : Heri Avianto 
    Umur : 40 tahun 
    Pekerjaan : Koki 
    Alamat Kerja : Wapo Resto – Malang 
    Contact : - 
    Masa kerja : 5 tahun 
 
4. Nama Panelis : Ayu Puspa Janti 
    Umur : 30 tahun 
    Pekerjaan : Chef Cake Pastry 
    Alamat Kerja : Hotel Sahid Montana – Malang 
    Contact : 0341495885 
    Masa kerja : 4 tahun 
 
5. Nama Panelis : Adiyana P 
    Umur : 27 tahun 
    Pekerjaan : Assistant Chef Cake Pastry 
    Alamat Kerja : Hotel Sahid Montana – Malang 
    Contact : - 
    Masa kerja : 3 tahun 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 9 GAMBAR PROSES PENELITIAN 

 

 

                   

          Gb1. Gula Kelapa Cetak Subgrade        Gb2. Perajangan Gula Cetak Kelapa 

           Gb 3. 
Pemasakan Gula Kelapa       Gb 4. Daun Pandan Wangi  

                         



 

 

              Gb 5. Perajangan Daun pandan Wangi        Gb 6. Bentonit yang telah dioven 

 

                            
Gb 7. Bentonit yang telah dibungkus                      Gb 8.. Proses Adsorbsi dengan stirrer 

        

Gb 9. Analisa TPT dengan refraktometer          Gb 10. Produk sirup gula aroma pandan 



 

 

 


